




XIII. Uluslararası Dünya Dili

Türkçe Sempozyumu

      Bildiri Özetleri 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

XIII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

Rize, 14-16 Ekim 2021 

BİLDİRİLER 

* 

Yayına Hazırlayanlar: 

Arş. Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE-Arş. Gör. Emine GÜRBÜZ 

* 

Kapak Tasarımı: 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ARİFOĞLU 

* 

Baskı: 

Rize, 2021 Eylül 

e-ISBN:

* 

Dağıtım: 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/ Rize 

Web: http://dunyadiliturkce2021.erdogan.edu.tr 

Elmek: dunyadiliturkce2021@erdogan.edu.tr 

Telefon: 0464 223 40 93 

* 

Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesine aittir. Bütün hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek 

suretiyle alıntı yapılabilir.

14-16 Ekim 2021 



14-16 Ekim 2021 

I 

İÇİNDEKİLER 

ŞEYHULİSLAM MEHMED ESAD EFENDİ'NİN LEHCETÜ'L-LUGAT ADLI ESERİNDE 

ARAPÇA ATASÖZLERİNİ TERCÜME YÖNTEMİ .............................................................. 1 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KİŞMİR ...................................................................................... 1 

ARSİN AĞIZLARINDA BATI RUMELİ TÜRKÇESİ İZLERİ .............................................. 2 

Dr. Öğr. Üyesi Adiye ŞİMŞEK .............................................................................................. 2 

ÖRTMECE VE ARGO SÖZLERİN ÖZELLİKLERİ VE FARKLILIKLARI ......................... 3 

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER...................................................................................................... 3 

TATAR AĞIZ ATLASININ HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ TESPİTLER ............................. 4 

Prof. Dr. Ahmet BURAN-Prof. Dr. Ferit YUSUPOV ........................................................... 4 

“A” PEKİŞTİRME ENKLİTİĞİNİN GÜNEY AZERBAYCAN TÜRK AĞIZLARINDAKİ 

KULLANILIŞI ........................................................................................................................... 5 

Dr. Ahmet ÇAM ..................................................................................................................... 5 

“HAKİKAT”, “ŞERİAT”, “NAMAZ” VE “AMEL” KAVRAMLARINI ŞİİRLERİNDE 

İŞLEYİŞİ ÇERÇEVESİNDE YÛNUS’UN İNANÇ VE FİKİR DÜNYASINA FARKLI BİR 

BAKIŞ ........................................................................................................................................ 6 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar BÖLÜKBAŞ ............................................................................... 6 

BİLGİSAYAR TERİMLERİNİN TÜRKÇEYE AKTARILMASI VE KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR .............................................................................................................................. 7 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal ŞAŞ .............................................................................................. 7 

YUNUS EMRE’NİN EĞİTİMDE DİLİN KULLANIMI ve TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE 

KATKISI .................................................................................................................................... 8 

Prof. Dr. Ali YAKICI ............................................................................................................. 8 

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE TÜRK ATASÖZLERİNİN 

KAVRATILMASI İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER ...................................................................... 9 

Prof. Dr. Altınşaş KURMANALİ .......................................................................................... 9 

TÜRKÇE - KAFKASLARDA ILETİŞİM DİLİNDEN DEVLET DİLİNE ............................ 10 

Doç. Dr. Arzu MEMMEDOVA ........................................................................................... 10 

TÜRKÇE BASIN TARİHİNE DAİR ÖNEMLİ BİR KAYNAK OLARAK MİRZA ŞERİF 

MİRZAYEV’İN “KAFKASYA’DA TÜRK BASIN TARİHİNE DAİR MATERYALLER” 

ESERİ ....................................................................................................................................... 11 

Doç. Dr. Arzu MEMMEDOVA ........................................................................................... 11 

PAVLAKİS MELİTOPOULOS’UN KARAMANLICA “TAKVİM-İ EBEDİ” ADLI ESERİ 

ve BU ESERDEKİ ATASÖZLERİ .......................................................................................... 12 

Doç. Dr. Aylin KOÇ GİANNOPOULOS ............................................................................ 12 

ORTA ÇAĞDA “TÜRK LEHÇELERI” KAVRAMI ............................................................. 13 

Dr.  Aysel N. QERİBLİ ........................................................................................................ 13 



14-16 Ekim 2021 

II 

YUNUS EMRE DİVÂN'INDA SAPMALAR ......................................................................... 14 

Doç. Dr. Aysun DEMİREZ .................................................................................................. 14 

UZAKTAN EĞİTİMLE ÖĞRENİM GÖREN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 

DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ .......................................................................... 15 

Arş. Gör. Dr. Aysun EROĞLU ............................................................................................ 15 

TÜRKÇENİN BİLİM DİLİ OLARAK GELİŞMESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ................ 16 

Prof. Dr. Ayşe İLKER .......................................................................................................... 16 

KÜTAHYA MERKEZ AĞZI SÖZ VARLIĞINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE 

KATKILAR ............................................................................................................................. 17 

Doç. Dr. Ayşe Nur SIR DÜNDAR ...................................................................................... 17 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ESKİ KELİMELERİN FONETİK VE 

SÖZCÜKSEL - ANLAMSAL ÖZELLİKLERİ ...................................................................... 18 

Doç. Dr. Baba MUHARREMLİ .......................................................................................... 18 

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERS KİTABI (5. SEVİYE) METİNLERİNDE YER 

ALAN KÜLTÜREL DEĞERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME ............................................ 19 

Prof. Dr. İlhan ERDEM-Dr. Öğr. Üyesi Bahar DOĞAN KAHTALI-YL. Öğrencisi İrem 

TAY ...................................................................................................................................... 19 

ODAĞINDA FİİL(İMSİ)LERİN BULUNDUĞU SORUNLARIN KAYNAĞI ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME ........................................................................................................ 20 

Dr. Öğr. Üyesi Bahri KUŞ ................................................................................................... 20 

KAZAK TÜRKÇESİ AĞZINDA HASTALIK ADLARI ....................................................... 21 

Doktora Öğrencisi Banu NAGASHBEKOVA .................................................................... 21 

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE GEÇEN KELİMELERİN BUGÜNKÜ TÜRK 

LEHÇELERİNDEKİ ORTAK İZLERİ (TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÖRNEĞİNDE) ............... 22 

Doç. Dr. Berdi SARIYEV .................................................................................................... 22 

MİHAİL BAKHTİN’İN KARNAVALESK KURAMINA GÖRE “TANGERİNES” 

FİLMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...................................................................................... 23 

Öğr. Gör. Begüm Sultan ÜNSAL-Prof. Dr. Suat UNGAN ................................................. 23 

İSTİKLÂL MARŞI’NDA MEHMED ÂKİF’İN SESİNİ YENİDEN DUYMAK .................. 24 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir BELENKUYU ................................................................................... 24 

TÜRKÇE/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME ALGI VE YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ ............................. 25 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKÇE- Dr. Ersin GÜLAY ............................................................. 25 

HASAN ALİ TOPTAŞ'IN HEBA ROMANINDA DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ............... 26 

Dr. Öğr. Üyesi Berna CİVALIOĞLU SEVİNDİK .............................................................. 26 

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN ESERLERİNDE ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ .......... 27 

Bilqeyis ALİYEVA .............................................................................................................. 27 

ORTAÇAĞ TÜRK ALİMLERİ YUNUS EMRE VE RABGUZİ'NİN ESERLERİNDEKİ 

MANEVİ MÜNASEBETLER ................................................................................................. 28 



14-16 Ekim 2021 

III 

Botagöz SÜYERKUL- Prof. Dr. Altınşaş KURMANALİ .................................................. 28 

POETİK İZDÜŞÜMLER: ARİSTO-HORATIUS-NOVALİS EKSENİNDE ZİYA 

PAŞA’NIN HARÂBÂT MUKADDİMESİ ............................................................................. 29 

Dr. Öğr. Üyesi Burak ARMAĞAN ...................................................................................... 29 

İSMAİL HABÎBÎ EFENDİ’NİN İSMAİL RUSÛHÎ ANKARAVÎ’YE ATFEDİLEN BİR 

ESERİ: TUHFETÜ’L-BERERE .............................................................................................. 30 

Öğr. Gör. Burak BEKEN ..................................................................................................... 30 

ALTAY DİLLERİNDE İYELİK EKLERİNİN REKONSTRÜKSİYONU ............................ 31 

Doktora Öğrencisi Burcu SARIKAYA ................................................................................ 31 

OSMANLI TIBBINDAKİ MÜFREDÂT ESERLERİNİN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ ......................................................................................................... 32 

Arş. Gör. Burcu SIBIÇ ......................................................................................................... 32 

TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASININ ÖĞRETİMİ VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARI ....... 33 

Prof. Dr. Celal DEMİR ........................................................................................................ 33 

YUNUS EMRE’NİN DİVANI’NDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME ............................................ 34 

Prof. Dr. Cem TUNA ........................................................................................................... 34 

RİSÂLETÜ’N-NUSHİYYE’DE ALINTI SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE İŞLETİME 

SOKULMASI ........................................................................................................................... 35 

Arş. Gör. Çağla BARİKAN TOPCİ ..................................................................................... 35 

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE AKTARIM: ÜÇÜNCÜ DİL AKTARIM MODELLERİ 

ÜZERİNE GÖZLEMLER........................................................................................................ 36 

Öğr. Gör. Çağrı KAYGISIZ-Arş. Gör. Zehra Nur BAYINDIR .......................................... 36 

RİZE TÜRKÜLERİNDE ŞEKİL VE MUHTEVA ................................................................. 38 

Arş. Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE .............................................................. 38 

MEHMET AKİF ERSOY’UN MEKTUPLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM 

PROGRAMINDA BELİRTİLEN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINDA 

KULLANILABİLİRLİĞİ: FİRÂKLI NAĞMELER ÖRNEĞİ ............................................... 39 

Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN ................................................................................. 39 

GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YER ALAN AKRABALIK ADLARININ ANLAMSAL 

DEĞİŞİMİ ................................................................................................................................ 40 

Arş. Gör. Derya KARATAŞ ................................................................................................ 40 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA “HALKBİLİMİ 

UNSURLARININ” KULLANIMI .......................................................................................... 41 

Öğr. Gör. Derya DOĞAN GÖK ........................................................................................... 41 

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KAN DAVASINA DAİR BAZI İFADELER: “KAN YAGI VE 

KIZIL DÜŞMAN” ................................................................................................................... 42 

Dr. Öğr. Üyesi Deva ÖZDER .............................................................................................. 42 

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGI DÜZEYLERİ VE 

KONUŞMA KAYGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ .......................................................... 43 

Öğr. Gör. Dilara KESKİN .................................................................................................... 43 



14-16 Ekim 2021 

IV 

KARAHANLI TÜRKÇESİ HUKUK TERİMLERİNE KÜLTÜR DİLBİLİMİ AÇISINDAN 

BİR BAKIŞ .............................................................................................................................. 44 

Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ ............................................................................................... 44 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİNDE 

KULLANILAN ÖLÇME GÖREVLERİ ................................................................................. 45 

Öğr. Gör. Dr. Dilek KOCAYANAK .......................................................................................... 45  

BİLDİRİ ÖZETLERİNDE FİİL, KİP VE ÇATI ..................................................................... 46 

Öğr. Gör. Dr. Dursun DEMİR .............................................................................................. 46 

TÜRKÇEDE DEĞİL PARÇACIĞI İLE YAPILAN OLUMSUZLUK ................................... 47 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özge GÜRKAN ............................................................................... 47 

“İSTİKLAL MARŞI”NIN SÖZ VARLIĞININ TERS DİZİMİ .............................................. 48 

Dr. Ebubekir ERASLAN ...................................................................................................... 48 

İZAHTAN SÖYLEME: SERVET-İ FÜNÛN’DA “YENİ İFADE” SÖYLEMİ ....................... 49 

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem GÜZEL ............................................................................................ 49 

AZƏRBAYCAN-TÜRK DİLİNİN LÜĞƏT TƏRKİBİNİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ 

MORFOLOJİ VƏ SİNTAKTİK ÜSULUN ROLU ................................................................. 50 

Doç. Dr. Elbrus VELİYEV .................................................................................................. 50 

BAĞIMSIZLIKTAN SONRA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE DİL POLİTİKASI 

(KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ) ..................................................................................................... 51 

Doç. Dr. Elçin İBRAHİMOV .............................................................................................. 51 

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN HAL EKLERİNİ KULLANIM 

DURUMLARININ İNCELENMESİ ...................................................................................... 52 

Doç. Dr. Elif AKTAŞ ........................................................................................................... 52 

ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR TIP METNİNDE AHLAT-I ERBAA’NIN 

İŞLENİŞİ .................................................................................................................................. 53 

Öğr. Gör. Elif Gizem KARAOĞLU .................................................................................... 53 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AŞAMALI YAZMA GELİŞİM DÜZEYLERİ .................. 54 

YL. Öğrencisi Elif Nisa KARA- Doç. Dr. Yasemin BAKİ ................................................. 54 

NEHCÜ'L-FERÂDİS'TE İÇ İÇE BİRLEŞİK CÜMLE YAPILARININ KURULUŞU VE 

TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARILMA SORUNLARI...................................................... 55 

Arş. Gör. Elif ÖZKAN ......................................................................................................... 55 

DEDE KORKUT KİTABI TÜRKİSTAN/TÜRKMEN SAHRA NÜSHASINDAKİ 

SOYLAMALARDA KADIN TASVİRİ .................................................................................. 56 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ ............................................................................... 56 

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

ÜZERİNE ................................................................................................................................. 57 

Doç. Dr. Elnare ALİYEVA .................................................................................................. 57 

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE ELLİPTİK CÜMLELER ................................................. 58 

Dr. Öğr. Üyesi Elza ALIŞOVA DEMİRDAĞ ..................................................................... 58 



14-16 Ekim 2021 

V 

YÛNUS EMRE (ks) DÎVÂNI KAHİRE NÜSHASININ SÖZ VARLIĞI HAKKINDA ....... 59 

Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ .................................................................................................. 59 

KARAKOYUNLU TÜRKMEN SÖZLÜĞÜ .......................................................................... 60 

Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ .................................................................................................. 60 

NÂZIM HİKMET’İN SEVDALI BULUT’UNUN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE DEĞER 

AKTARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................. 61 

Dr. Emel YAZAR ................................................................................................................ 61 

TÜRKÇEDE -onç+ EKİ VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE ............................................................. 62 

Arş. Gör. Emine GÜRBÜZ .................................................................................................. 62 

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ DİNLEME ETKİNLİKLERİNİN 2019 TDÖP 

KAZANIMLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ .......................................................... 63 

Dr. Emine SUR .................................................................................................................... 63 

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN DİNLEME METİNLERİNİN ÇOCUĞA 

GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ................................................................ 64 

Dr. Emine SUR .................................................................................................................... 64 

BAŞKİŞİ YUNUS EMRE: ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI VE TİYATROSU 

ÖRNEKLEMİNDE .................................................................................................................. 65 

Öğr. Gör. Emrah SEFEROĞLU ........................................................................................... 65 

SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINDAKİ BAZI KELİMELER ÜZERİNE

 .................................................................................................................................................. 66 

Prof. Dr. Ercan ALKAYA .................................................................................................... 66 

PROF. DR. MUSTAFA CEMİLOĞLU’NUN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ 

DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................................................ 67 

Doç. Dr. Erol OGUR ............................................................................................................ 67 

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SESLENME (VOKATİF) AD DURUMU VE 

İŞARETLEYİCİLERİ .............................................................................................................. 68 

Doç. Dr. Erol SAKALLI ...................................................................................................... 68 

TÜRK DÜNYASININ ORTAK DEĞERİ MEVÂHİB-İ ALİYYE TEFSİRİ VE 

DEFTERDAR MEHMED EFENDİ TARAFINDAN OSMANLI TÜRKÇESİNE YAPILAN 

ÇEVİRİSİ ................................................................................................................................. 69 

Arş. Gör. Dr. Ersin ÇELİK .................................................................................................. 69 

LYMAN FRANK BAUM'N "OZ BÜYÜCÜSÜ" ADLI ESERİNİ FANTASTİK 

UNSURLARLA ANLAMA VE DEĞERLENDİRME ........................................................... 71 

Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE-YL. Öğrencisi İmran YİĞİT .............................. 71 

RİZE'DE DİNİ ZİYARET YERLERİ TÜRBELER VE ETRAFINDA OLUŞAN 

RİTÜELLER ............................................................................................................................ 72 

Doktora Öğrencisi Fatih ÇAL .............................................................................................. 72 

KUMUK ATASÖZLERİNDE AK VE KARA ....................................................................... 73 

Doktora Öğrencisi Fatma HOŞCA ....................................................................................... 73 



14-16 Ekim 2021 

VI 

DUVARLARIN DİLİ OLSA! MEHMET AKİF MÜZE EVİ’NDE ETKİLEŞİMLİ BİR 

ÇALIŞMA “İSTİKLAL MARŞI’NIN YAZILIŞ SÜRECİ” ................................................... 74 

Dr. Ferah BURGUL ADIGÜZEL ........................................................................................ 74 

NESİMİNİN ESERLERİNDE ÇAĞDAŞ TÜRKÇEYLE SESLEŞEN BİR KISIM İSİMLER

 .................................................................................................................................................. 75 

Doç. Dr. Fidan SALAYEVA ............................................................................................... 75 

AFGANİSTAN’DA SON ELLİ YILDA ÇIKAN TÜRKÇE (Özbekçe ve 

Türkmence)ESERLERİNİN ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA .................................................. 76 

Öğretim Üyesi Firuz FEVZİ ................................................................................................ 76 

ESKİ TÜRK ŞİİRİNDE HİLEKĀR YAŞLI KADIN “DÜNYA” ALGISI VE BU ALGININ 

KÖKENLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ............................................................................. 77 

Prof. Dr. Funda TOPRAK .................................................................................................... 77 

TÜRK KÖKENLİ ERMENİ ANTROPONİMLERİ ............................................................... 78 

Doç. Dr. Galibe HACİYEVA .............................................................................................. 78 

SEYF-İ SARÂYÎ’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ’NDEN BİR HİKÂYEDE 

BAĞDAŞIKLIK GÖRÜNÜMLERİ ........................................................................................ 79 

Prof. Dr. Galip GÜNER-Doktora Öğrencisi Hayriye YILMAZ .......................................... 79 

TÜRKÇE HUKUK TERMİNOLOJİSİNİN SEMANTİK YOLLA ZENGİNLEŞMESİ (ESKİ 

TÜRKÇE HUKUK VESİKALARI BAĞLAMINDA) ............................................................ 80 

Doç. Dr. Gatibe GULİYEVA ............................................................................................... 80 

YUNUS EMRE DİVANI’NDA LEKSİK OLGU ZENGİNLİĞİNİN SESTEŞLİLİK 

KAYNAĞI (“KARAMAN NÜSHASI” ÖRNEĞİNDE) ......................................................... 81 

Doç. Dr. Gızılgül ABDULLAYEVA ................................................................................... 81 

“DRİNA KÖPRÜSÜ”, “DERVİŞ VE ÖLÜM”, “BABAMIN KİTAPLARI” VE “YÜRÜYEN 

DUVAR” ADLI ROMANLARDAKİ “DUVAR” VE “KÖPRÜ” İMGELERİNİN HACI 

BEKTAŞ-I VELİ EFSANELERİNE GÖRE ANALİZİ .......................................................... 82 

Öğr. Gör. Dr. Gözde ÖZLEM .............................................................................................. 82 

İSTIKLÂL MARŞI: "MEHTER" ASKERİ TARİH ORKESTRASI YÜRÜYÜŞLERİNİN 

KOMPOZİSYONU .................................................................................................................. 83 

Prof. Dr. Gulnoz KHALLİYEVA ........................................................................................ 83 

ÖZBEKISTAN'DA TÜRKOLOJI MERKEZLERI VE KARŞILAŞTIRMALI 

ÇALIŞMALAR ........................................................................................................................ 84 

Prof. Dr. Gulnoz KHALLİYEVA ........................................................................................ 84 

“NİNNİ NE YAPTI?” HİKÂYE ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ............................. 85 

Doç. Dr. Gül Mükerrem ÖZTÜRK-Uzman İkbal AKKAR ................................................. 85 

ARTVİN VE RİZE’DEKİ KADIN GİYİM KUŞAMI İLE SÜSLENME KÜLTÜRÜNÜN 

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................ 86 

Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL ...................................................................................... 86 

OSMANZÂDE TÂʼİB AHMED’İN MÜNŞEATI “GEVHER-İ YEKTÂ”DA SEVGİ VE 

SAYGI HİTAPLARI ................................................................................................................ 87 



14-16 Ekim 2021 

VII 

Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL ...................................................................................... 87 

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE ANTROPONİMİK SÖZLÜKBİLİM........................... 88 

Doç. Dr. Gülnara ALİYEVA KOŞKUN .............................................................................. 88 

ALTIN ORDU DÖNEMİNE AYIT CEMAL ED-DİN ET-TÜRKİ'NİN ‘KİTABU BULGAT 

AL-MUŞTAK Fİ LUGAT AT-TÜRK VA-L-KİFÇAK’ EL YAZMASI (KOMPOZİSYON 

YAPISI VE PRENSİBİ) ........................................................................................................... 89 

Doç. Dr. Gülnara GAİNUTDİNOVA .................................................................................. 89 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİLERİN ARAPÇA VE 

TÜRKÇE İLETİŞİM KURMA İSTEKLİLİKLERİ: BİR KARMA YÖNTEM 

ARAŞTIRMASI ....................................................................................................................... 90 

Doç. Dr. Gülnur AYDIN ...................................................................................................... 90 

BARIŞ MANÇO ŞARKILARINDA SÖZ VARLIĞI ............................................................. 91 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah METE-Muhammet ÖZCAN-Gökmen Tuğrul ŞAHİN ................... 91 

MİNE SÖĞÜT’ÜN BEŞ SEVİM APARTMANI ADLI ROMANINDA YAPI, TEMA, DİL VE 

ÜSLÛP ..................................................................................................................................... 92 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN – YL. Öğrencisi Ayşegül KALYONCUOĞLU .............. 92 

AĞIZ ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEM, YAŞANAN EKSİKLİKLER ...... 93 

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR ............................................................................................... 93 

1467’DE MUHAMMED ADLI BİR MÜELLİFİN YAZDIĞI MANZUM SÎRET’TE 

TAHKİYE VE BİR ANLATIM TEKNİĞİ OLARAK “DİR” KULLANIMI ......................... 94 

Prof. Dr. Hasan Ali ESİR ..................................................................................................... 94 

YUNUS EMRE’NİN DİLİNDE SABİTLEŞMEĞEN ARABİZMLER (AZERBAYCAN VE 

TÜRKİYE TÜRKÇELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI) ......................................................... 95 

Doç. Dr. Hatıra ABDULLAYEVA ...................................................................................... 95 

ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARINDA TÜRKÇE, SÜRPRİZ ADAY  ÖRNEĞİ !.. ................. 96 

Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ .......................................................................................... 96 

DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK’TEN KIPÇAK SÖZLÜKLERİNE TÜRKMEN TÜRKÇESİ 

SÖZ VARLIĞI ......................................................................................................................... 97 

Dr. Hicret DAŞDEMİR ........................................................................................................ 97 

TONYUKUK YAZITI ÇEKİM EKLERİNİN DİĞER ESKİ TÜRK YAZITLARIYLA 

KARŞILAŞTIRILMASI .......................................................................................................... 98 

Dr. Hulusi POLAT ............................................................................................................... 98 

KUTADGU BİLİG’DE VAKT-İ ŞÂM ................................................................................... 99 

Dr. Hülya UZUNTAŞ .......................................................................................................... 99 

YENİ İSTANBUL ULUSLARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİNİN 

DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ....................................................... 100 

Öğr. Gör. Hüseyin BAŞ-Öğr. Gör. Hümeyra YILDIZOĞLU ........................................... 100 

YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN BİREYSEL DİL 

ÖĞRENME STRATEJİLERİNDE DİJİTAL MEDYA ARAÇLARININ YERİ.................. 101 

Arş. Gör.  İbrahim Fatih DEMİREL- Öğr. Gör. Ezgi İNAL .............................................. 101 



14-16 Ekim 2021 

VIII 

MEHMET ÂKİF ERSOY VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD MESELESİ .......................... 102 

Prof. Dr. İhsan SÂFİ .......................................................................................................... 102 

YEDİ İKLİM TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ B1 VE B2 DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR 

İNCELEME ............................................................................................................................ 103 

Uzman İkbal AKKAR-Prof. Dr. Esra LÜLE MERT ......................................................... 103 

URUMLARA AİT İNCİLLERİN DİLİNDE KUZEY KARADENİZ TÜRK 

LEHÇELERİNİN İZLERİ VAR MI? (‘UKRAYNA ARŞİV VE MÜZE FONLARINDA 

XVIII. - XXI.YY. DOĞU ÇIKIŞLI ESERLER: AÇIKLAMALI BİBLİYOĞRAFYA’

PROJESİ) ............................................................................................................................... 104 

Doç. Dr. İryna DRYGA ..................................................................................................... 104 

LGS (2021) TÜRKÇE SINAVI’NIN KAPSAM GEÇERLİĞİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ ....................................................................................................... 106 

Dr. Kadir KAPLAN-Dr. Öğr. Üyesi Bahadır GÜLDEN ................................................... 106 

TÜRKÇE KALEME ALINAN TECVİD ESERLERİNİN TÜRK DİLİNİN 

AKTARIMINDAKİ ROLÜNE DAİR DEĞERLENDİRME -KARABAŞ TECVİDİ 

ÖRNEĞİ- ............................................................................................................................... 107 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TAŞPINAR ..................................................................................... 107 

KARAPAPAK/TEREKEME TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ ŞİİRLER ÜZERİNE ANLAM 

ODAKLI BİR İNCELEME .................................................................................................... 108 

Doktora Öğrencisi Kadriye SAKUR .................................................................................. 108 

TARİHSEL TÜRK DİLİ ALANLARINDA SIFAT PEKİŞTİRİCİSİ OLARAK +lAr ........ 109 

Öğr. Gör. Dr. Kenan AZILI ............................................................................................... 109 

İNTERNETTE TÜRKÇE KULLANIM ORANININ TARİHSEL DEĞİŞİMİ VE 

DEĞİŞİMİN SEBEPLERİ ..................................................................................................... 110 

Dr. Kerim SARIGÜL ......................................................................................................... 110 

HACI BEKTÂŞ‐I VELÎ’NİN “MAKÂLÂT” ADLI ESERİNİN SÖZ DİZİMSEL YAPISINI 

OLUŞTURAN UNSURLARIN KULLANIM SIKLIĞI VE DAĞILIMLARI ..................... 111 

Doktora Öğrencisi Kıvılcım POLAT BULMUŞ ............................................................... 111 

BAĞLAÇ CÜMLEDEN ÇIKARILIRSA ANLAM BOZULMAZ MI? ............................... 112 

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad KARA ........................................................................................... 112 

KIRIM TATAR DİLİNİN TARİHİ DÖNEMLERİNİ ADLANDIRMA SORUNU ............. 113 

Doç. Dr. Lenura KOROGLU ............................................................................................. 113 

BALKAN’DAKİ DİLLERİNDE “BALKANİK TURKİZMALAR” .................................... 114 

Prof. Dr. Lindita XHANARİ .............................................................................................. 114 

XIX Y.Y. ORTAK TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDA AZERBAYCAN (HÜSEYİN CAVİD 

YARATICILIĞINDA TÜRKCE) .......................................................................................... 115 

Prof. Dr. Lütviyye ASGERZADE ...................................................................................... 115 

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ TÜRDE YAZDIKLARI METİNLERE

TELEVİZYON DİZİLERİNİN ETKİSİ ................................................................................ 116 

Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN-Mehmet KURTLUCAN ............................................... 116 



14-16 Ekim 2021 

IX 

ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİNDE FONETİK YOLLA KELİME TÜREMESİ ..................... 117 

Doç. Dr. Mahmudova Gatibe Çingiz kızı .......................................................................... 117 

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖDÜNÇLENEN VE ÜRETİLEN SÖZCÜKLERİN DİLE 

YERLEŞİMİ VE YAYGINLAŞMA SÜREÇLERİ ............................................................... 119 

Dr. Öğr. Gör. Mehmed Fatih YILMAZ ............................................................................. 119 

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL'IN ROMANLARINDAN TÜRKÇE SÖZLÜK'E DEYİM 

KATKILARI .......................................................................................................................... 120 

Öğr. Gör. Mehmet Ali KİRAZ ........................................................................................... 120 

NAZMÎZÂDE MURTAZA EFENDİ’NİN ŞERH-İ KASÎDE-İ FEREZDAK ADLI TÜRKÇE 

ESERİ ..................................................................................................................................... 121 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YAĞCI .............................................................................. 121 

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ HİKÂYET-İ ŞUHMÂ’NIN YENİ BİR 

NÜSHASI ............................................................................................................................... 122 

Mehmet KAYAR ............................................................................................................... 122 

ESKİ TÜRKÇENİN SÖZLÜKLERİ VE BUGÜNÜ ............................................................. 123 

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ ................................................................................................. 123 

SÛFÎ ALLÂHYÂR’IN “SEBÂTÜ’L ‘ÂCİZÎN” ADLI ESERİNİN YENİ BİR NÜSHASI . 124 

Doç. Dr. Mehmet ÖZEREN ............................................................................................... 124 

AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ'NİN İLAHİLERİNDE YUNUS TARZI SÖYLEMLER ......... 125 

Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA .......................................................................................... 125 

BEKİR SITKI ÇOBANZADE’NİN ŞİİRLERİNDE ANA DİLİ KAVRAMI ÜZERİNE .... 126 

Doktora Öğrencisi Mehmetcan GÖKBAYIR .................................................................... 126 

TATAR YAZAR ZÖLFET HEKİM’İN “AGIM SUDA Nİ BULMAS” ROMANINDA 

YATAY VE DİKEY BOYUTLARIN SEMBOLİZMİ ......................................................... 127 

Arş. Gör. Mehtap ÖZTÜRK .............................................................................................. 127 

“ISLIK” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ........................................ 128 

Arş. Gör. Melis Sezen GÜNEŞ YILMAZ ......................................................................... 128 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OKUMA KÜLTÜRÜNÜN İNŞASI: OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ .................................................................................. 129 

Arş. Gör. Merve Hülya KİBAR FURTUN-Prof. Dr. Bayram BAŞ .................................. 129 

YUNUS EMRE’NİN SÖZ İKLİMİNDE BİR ULUSUN “ÖZÜNÜN” GÖRÜNTÜ 

DÜZEYLERİ ......................................................................................................................... 130 

Prof. Dr. Mitat DURMUŞ .................................................................................................. 130 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINIF İÇİ YAZMA 

ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETİCİ 

GÖRÜŞLERİ ......................................................................................................................... 131 

Prof. Dr. Muhammed Eyyüp SALLABAŞ-Öğr. Gör. Aslı KOÇAK ................................. 131 

RİSALETÜ'N NUSHİYYE'DEKİ ZARFLARIN KİPLİK GÖRÜNÜMLERİ ..................... 132 

Arş. Gör. Muhammet Yasin ÇAKIR .................................................................................. 132 



14-16 Ekim 2021 

X 

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİL BİLİNCİ ................................................................................ 133 

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ- Dr. Öğr. Üyesi Zeynep CİN ŞEKER ................................ 133 

ORHUN YAZITLARI’NDA SÖZ EDİMLERİ ..................................................................... 134 

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ-Arş. Gör. Fatma GEREZ TAŞGIN ................................... 134 

DRAMA YÖNTEMİNİN MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM 

BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ ......................................................................................... 135 

Doktora Öğrencisi Murat KAYA-Prof. Dr. Sedat MADEN .............................................. 135 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA SU OKURYAZARLIĞI ............. 136 

Doktora Öğrencisi Murat KAYA-Prof. Dr. Sedat MADEN .............................................. 136 

BATI KARAY TÜRKÇESİ AĞIZLARININ (TRAKAY VE HALİÇ-LUTSK) ÖRNEKLER 

BAĞLAMINDA LEKSİK FARKLARI ................................................................................ 137 

Arş. Gör. Dr. Murat KOÇAK ............................................................................................. 137 

ORHUN YAZITLARI VE DEDE KORKUT'TA ZİHNİYET DEVAMI TEŞKİL EDEN 

KALIP İFADELER ................................................................................................................ 138 

Arş. Gör. Mustafa AY ........................................................................................................ 138 

MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN YUNUS EMRE PİYESİNDE KURGU VE 

İÇERİK ................................................................................................................................... 139 

Arş. Gör. Dr. Mustafa DERE ............................................................................................. 139 

ÇOCUKLAR İÇİN BİLGELİK HİKÂYELERİ SERİSİNDE YER ALAN ESERLERİN 

TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................. 140 

Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ-Doç. Dr. Hatice ALTUNKAYA ............................................. 140 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE METİN BİLGİSİNİN DİL 

BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE YAZMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA ETKİSİ ...... 141 

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer UZUN ........................................................................................ 141 

TARİHÎ TIP METİNLERİNDE İKİLEMELER .................................................................... 142 

Öğr. Gör. Dr. Mücahit AKKUŞ ......................................................................................... 142 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN YÜRÜTÜCÜ 

BİLİŞ STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ .................. 143 

Arş. Gör. Mülkiye Ezgi İSKENDER-Arş. Gör. Fatma GEREZ TAŞGIN ........................ 143 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VİDEO KONFERANS 

ARAÇLARINDAKİ GRUP ÇALIŞMA ODALARININ İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME AMAÇLI 

KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ...................................................... 144 

Öğr. Gör. N. Demet DEMİREL-Prof.Dr. Evrim GENÇ KUMTEPE ................................ 144 

YUNUS EMRE DİVANINDA BAŞ VE BAŞTA YER ALAN ORGAN ADLARIYLA 

İLGİLİ DEYİMLER VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ ....................................................... 145 

Prof. Dr. Nadir İLHAN ...................................................................................................... 145 

HOCA AHMED YESEVÎ VE ANADOLU’DA YESEVİLİK .............................................. 147 

Prof. Dr. Nadirhan HASAN ............................................................................................... 147 

KAZAK TÜRKÇESİNDE “EMES”, “EMEY” VE “EMEN” KELİMELERİ VE İŞLEVLERİ 

ÜZERİNE ............................................................................................................................... 148 



14-16 Ekim 2021 

XI 

Prof. Dr. Nergis BİRAY ..................................................................................................... 148 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KAYGININ YERİ: DÖRT 

TEMEL BECERİDE İNCELENMESİ .................................................................................. 149 

Nilgün ÇELİK-Öğr. Gör. Burcu KABAN ......................................................................... 149 

KIRIM TATAR DİLİNDEKİ /ŋ/ ve /q/ SESLERİNİN BUGÜNKÜ DURUMU ................. 150 

Dr. Niyar KURTBİLAL ..................................................................................................... 150 

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK UZAKTAN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ ....................................................................................... 151 

Dr. Niymet BAHŞİ ............................................................................................................. 151 

ANADOLU TÜRKÇESİNİN YAZI DİLİ OLMASINDA TERCÜME TIP METİNLERİNİN 

ÖNEMİ ................................................................................................................................... 152 

Dr. Nuray Demir ÖZTÜRK ............................................................................................... 152 

TÜRK KÜLTÜRÜNDE, EDEBİYATINDA YUNUS EMRE İLE MEHMET ÂKİF 

ERSOY’UN TARİHİ YERLERİ VE TÜRKLERİ BİRLEŞTİREN ROLLERİ (İSTİKLÂL 

MARŞI’NIN KABULÜNÜN 100. YILI VE BÜYÜK ŞAİRİN VE FİKİR ADAMININ 

YUNUS EMRE VEFATININ 700. YILI MÜNASEBETİYLE) ........................................... 153 

Prof. Dr. Olga RADOVA (KARANASTAS) .................................................................... 153 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ATASÖZLERİNİN CÜMLE YAPISI ÜZERİNE

 ................................................................................................................................................ 155 

Dr. Öğr. Üyesi Önder SEZER ............................................................................................ 155 

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE –{(y)IsAr} EKİNİN KULLANIMI ÜZERİNE ......... 156 

Doç. Dr. Özgür AY- Doktora Öğrencisi Pakize YILDIRIM ............................................. 156 

SAFAHAT’TAKİ KAHRAMAN KAVRAM ALANININ ERDEM EPİSTEMOLOJİSİ 

BAĞLAMINDAKİ ÖZELLİKLERİ ...................................................................................... 157 

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR .................................................................................... 157 

KUZEY MAKEDONYA’DA TÜRK DİLİNE EMEK VEREN BİR AKADEMİSYEN PROF. 

DR. MARİYA LEONTİÇ ...................................................................................................... 158 

Rabia Betül GÜREL-Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL ........................................................... 158 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ ÜZERİNE 

YAPILAN ÇALIŞMALAR: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI ............................................... 159 

Ramazan ÇAVUŞOĞLU- Ömer ACAR-Doç. Dr. Gülnur AYDIN .................................. 159 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERDE NOT TUTMA ALIŞKANLIKLARINA 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA .............................................................. 160 

Doktora Öğrencisi Ramazan GÜNER-Prof. Dr. Bilal KIRIMLI ....................................... 160 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ESTETİK ZEVK VE ALGILARI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA ........................................................................................................................ 161 

Doktora Öğrencisi Ramazan GÜNER-Prof. Dr. Bilal KIRIMLI ....................................... 161 

ÇEVRİMİÇİ OYUN DİLİ ÜZERİNE ................................................................................... 162 

Arş. Gör. Recep DEMİR .................................................................................................... 162 

KIRGIZ TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ İLK MATBU ESER: “KISSA-İ ZİLZALA” .......... 163 



14-16 Ekim 2021 

XII 

Doktora Öğrencisi Sabırbek BÖRÜBAY .......................................................................... 163 

DİJİTAL ÇAĞDA OKUR YAZAR OLMAK ....................................................................... 164 

Öğr. Gör. Sadık Ahmet ÇETİN .......................................................................................... 164 

UZRÎ AŞKTAN TASAVVUFÎ AŞKA YUNUS EMRE’DE AŞK ANLAYIŞININ 

TARİHSEL SÜRECİ ............................................................................................................. 165 

Doç. Dr. Sadık ARMUTLU ............................................................................................... 165 

RASİM ÖZDENÖREN’İN GÜL YETİŞTİREN ADAM ANLATISINDA METİNLERARASI 

İLİŞKİLER ............................................................................................................................. 166 

Arş. Gör. Saliha TUNÇ ...................................................................................................... 166 

YÛNUS EMRE DÎVÂNI’NDA BİR YEMİN SÖZÜ: VA’LLÂHİ ...................................... 167 

Prof. Dr. Salim KÜÇÜK .................................................................................................... 167 

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ GOŞGULARYNDAKY TARYHY 

KEŞPLER(ŞAHSYÝETLER) ............................................................................................... 168 

Dr. Sattarberdy FAJOORI .................................................................................................. 168 

TOKAT İLİ ve YÖRESİ AĞIZLARINDA İKİNCİL UZUN ÜNLÜLER ............................ 169 

Dr. Öğr. Üyesi Sebahat ARMAĞAN ................................................................................. 169 

EMİNE IŞINSU'NUN YÛNUS'U: "BİR BEN VARDIR BENDE BENDEN İÇERİ" ......... 170 

Dr. Seher ERDOĞAN ÇELTİK ......................................................................................... 170 

SU ADLARINININ (HİDRONİMLER) “GENİŞ, BOL, ÇOK” SEMANTİĞİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME ............................................................................................................................ 171 

Arş. Gör. Seher ERENBAŞ PEHLİVAN ........................................................................... 171 

KUTB’UN HÜSREV Ü ŞÎRÎN’İNDE OĞUZCA ÖZELLİKLER ........................................ 172 

Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU ..................................................................................... 172 

MEHMET AKİF ERSOY’UN ESERLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM 

PROGRAMI’NA UYGUNLUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİK 

ÖRNEKLERİ ......................................................................................................................... 173 

Arş. Gör. Serkan FURTUN-Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN .................................. 173 

ESKİ TÜRKÇENİN FOSİL SÖZCÜKLERİ ......................................................................... 174 

Prof. Dr. Serkan ŞEN ......................................................................................................... 174 

NEVAİ GAZELLERİNDE KİYAFET ADLARINI İFADE EDEN SÖZCÜKLER VE GİYİM 

KUŞAMLA İLİŞKİLİ GENEL TÜRK SÖZVARLIĞI ......................................................... 175 

Dr. Sırderyahan UTANOVA .............................................................................................. 175 

YUNUS EMRE’NİN TEKNOLOJİNİN YÖN VERDİĞİ YAŞAM BİÇİMİNDE 

KAZANDIĞI YENİ ANLAMLAR ÜZERİNE ..................................................................... 176 

Doç. Dr. Songül ÇEK ......................................................................................................... 176 

LAMİÎ'NİN MENSUR ESERLERİNDE ÜSLUP ................................................................. 177 

Arş. Gör. Dr. Songül KARACA ........................................................................................ 177 

TÜRKÇEDE MEZARLA İLGİLİ ÖRTMECE SÖZCÜKLER ............................................. 178 

Dr. Sunay DENİZ ............................................................................................................... 178 



14-16 Ekim 2021 

XIII 

AZERBAYCAN DİALEKTOLOJİ LÜĞETİ’NDEKİ YER VE MEKÂN ADLARI ........... 179 

Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN-YL. Öğrencisi Hatice ÇAKMAK ............................. 179 

YANSIMALI SÖZCÜKLERİN LEKSİKOGRAFİ AÇISINDAN ÖNEMİ ......................... 180 

Doç. Dr. Şehla AHMEDOVA ............................................................................................ 180 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KULLANILAN 

MATERYAL VE ETKİNLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ............................................... 181 

Dr. Öğr. Üyesi Taşkın SOYSAL ........................................................................................ 181 

ALİ ŞİR NEVEYİ'NİN "MUHAKEMETÜ'L-LUĞATEYN" ADLI ESERİ VE TÜRK DİLİ
 ................................................................................................................................................ 182 

Doç. Dr. Torali KYDYR .................................................................................................... 182 

KANLI KOCA OĞLU KAN TURALI BOYU’NDA GLADYATÖR İZLERİ .................... 183 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKKOYUN KOÇ .......................................................................... 183 

“BASAT’IN TEPEGÖZÜ ÖLDÜRDÜĞÜ BOY”DAKİ SÖZ VARLIĞININ ANLAM 

BİLGİSİ AÇISINDAN KAZAK TÜRKÇESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI....................... 184 

Arş. Gör. Tuğba GÖKBAYIR ............................................................................................ 184 

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE KULLANILAN BAĞLAÇLARIN YAPISI, KÖKENİ 

VE KULLANIM SIKLIKLARI ............................................................................................. 185 

Prof. Dr. Turgut TOK ......................................................................................................... 185 

YUNUS EMRE DİVĀNINDA GEÇEN OLUMSUZLUK VE YOKLUK BİÇİMLERİ ...... 186 

Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZGÜR .............................................................................................. 186 

NESNENİN NE’LİĞİ ve VAR’LAŞMASI: YUNUS EMRE’NİN “DOLAP”I ................... 187 

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ ........................................................................................................ 187 

TOLUG > TOLU ~ TOLI >DOLU KELİMESİNİN MİKTAR BİLDİREN KULLANIMLARI 

ÜZERİNE ............................................................................................................................... 188 

Doç. Dr. Ümit HUNUTLU ................................................................................................ 188 

İSTİKLAL MARŞI’NIN METİNBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ ............................ 189 

Öğr. Gör. Dr. Ünal ALDEMİR .......................................................................................... 189 

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE KİTAP OKUTMA 

DENEYİMLERİ ..................................................................................................................... 190 

Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir SÜĞÜMLÜ-Prof. Dr. Keziban TEKŞAN ..................................... 190 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYİ ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENENLERİN YAZMA 

BECERİSİNDEKİ GELİŞİM DURUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ .... 191 

Arş. Gör. Veli GÖK-Prof. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ ..................................................... 191 

TARAMA SÖZLÜĞÜ: BENDEŞ (BAĞDAŞ, BEĞDEŞ, BEKDAŞ, BEKDEŞ, BEKTAŞ) 

MADDESİ ÜZERİNE ............................................................................................................ 193 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KULAÇ .......................................................................................... 193 

POP MÜZİK, ARABESK VE ANADOLU ROCK TÜRLERİNİN ŞARKI SÖZLERİNDEKİ 

DİL KULLANIMI ÜZERİNE (1980-1989 YILLARI) ......................................................... 194 

Dr. Öğrencisi Yıldız ÖZBİLEN ......................................................................................... 194 



14-16 Ekim 2021 

XIV 

TÜRKİYE’NİN KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİNDE TÜRKÇE'NİN ROLÜ VE 

İMKANLARI ......................................................................................................................... 195 

Yrd. Doç. Dr. Yuliia TARASİUK ...................................................................................... 195 

SİYASETNAMELERDEKİ İDARİ UNVANLARIN TOPLUM DİLBİLİM MERKEZLİ 

KAVRAMSAL ANALİZİ ..................................................................................................... 196 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖKKAPLAN ............................................................................... 196 

BİR KONUŞMA STRATEJİSİ OLARAK ORHUN ABİDELERİ’NDE KULLANILAN 

İKNA TEKNİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................................ 198 

Öğr. Gör. Zeynep EKİNCİ- Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAM ........................................... 198 

ÖZBEK TÜRKÇESİNDE NEZAKET KATEGORİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE İFADE 

YÖNTEMLERİ ÜZERİNE .................................................................................................... 199 

Prof. Dr. Zılola KHUDAYBERGENOVA ........................................................................ 199 

KARŞILAŞTIRMALI AZERBAYCAN, TÜRKIYE VƏ TÜRKMENISTAN DÜĞÜN 

GELENEKLERI VE AKRABALIK TERMINLERI ÜZERINE DEĞERLENDIRME ....... 200 

Yard. Doç. Dr. Ziyafet GASIMOVA ................................................................................. 200 

KREŞİN TATARLARINDA TARIMSAL-DİNÎ GELENEKLERLE İLGİLİ SÖZ VARLIĞI 

ÜZERİNE ............................................................................................................................... 201 

Doç. Dr. Zoya KİRİLLOVA .............................................................................................. 201 

XIII.-XIV. YÜZYIL YUNUS EMRE’NİN DİLİNDEN BAZI KELİME VE DEYİMLER 

ÜZERİNE ............................................................................................................................... 202 

Prof. Dr. Zuhal KÜLTÜRAL ............................................................................................. 202 



XIII. Uluslararası Dünya Dili

Türkçe Sempozyumu

      Bildiri Özetleri 

14-16 Ekim 2021 

1 

ŞEYHULİSLAM MEHMED ESAD EFENDİ'NİN LEHCETÜ'L-LUGAT ADLI ESERİNDE 

ARAPÇA ATASÖZLERİNİ TERCÜME YÖNTEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KİŞMİR 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

abdulkadir.kismir@erdogan.edu.tr 

Edip, şair, musikişinas, bestekâr gibi birçok özelliğe sahip Şeyhulislam Mehmed Esad Efendi 

Türk sözlükçülüğü tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Kendisinin kaleme aldığı Lehcetü’l-Lügat 

adlı eseri Türkçeden Arapça ve Farsçaya ilk sözlüktür. Kendisi bu sözlükte sadece Türkçe kelimeleri 

madde başı olarak ele almamış aynı zamanda bu dillerden Türkçeye giren Arapça ve Farsça kelimeleri 

de Türkçe kabul etmiştir. Aslı Türkçe olmayan ancak kavram bakımından Türkçe kabul edilen bu 

kelimeler halk tarafından kabul edilip günlük dilde kullanıldığından artık ona göre Türk dilinin bir 

parçası haline gelmiştir. Bundan dolayı Esad Efendinin Türk diline büyük hizmetlerde bulunduğu 

ifade edilmiştir. Bize göre Esad Efendi’nin bir diğer özelliği de eserinde yer verdiği Arapça ve Farsça 

deyim ve atasözlerini Türkçeye aktarılmasında gösterdiği gayretidir. Çünkü bilindiği üzere böylesi 

veciz ifadeler bir kültürün yansımasıdır. Tercüme faaliyetinde ise kültürel ifadelerin aktarımı zor ve 

emek ister. Kendisinden uzun yıllar sonra bilimsel bir taban bulan çeviri faaliyetleri göz önünde 

alındığında Mehmed Esad Efendi aslında önemli bir görev ifa etmiştir. Bu çalışmamızda Esad 

Efendi’nin eserinde Arapça kelimelerin izahında yer verdiği mesellerin Türkçeye aktarımını ele 

alacağız. Kendisi Arapça meselleri Türkçeye aktarırken birbirinden farklı yöntemler izlemektedir. 

Lehcetü’l-Lügat incelendiğinde Esad Efendi’nin beş farklı biçimde Arapça meselleri ele aldığı 

görülmektedir. Zira kendisi bazen meseli doğrudan tercüme etmek yerine onun hangi mahalde 

kullanıldığına vurgu yapar. Bazen mesel hakkında herhangi bir bilgi aktarmadan Türkçeye tercüme 

eder. Bazen ise meselin ne amaçla söylendiğini ifade ettikten sonra tercümesini yapar. Hatta bazen 

meselin hem lafzî (literal) hem de manevî (dinamik) tercümesini yapar. Bunların dışında birkaç yerde 

Arapça olarak verdiği meseli eşdeğer bir Türkçe atasözüyle aktarır. Amacımız Esad Efendi’nin bu 

yöntemini örnekler üzerinden değerlendirerek Türk sözlük tarihine damga vurmuş bir ismin bu 

özelliğine vurgu yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mehmed Esad Efendi, Lehcetü'l-Lugat, Mesel, Atasözü, Tercüme. 
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ARSİN AĞIZLARINDA BATI RUMELİ TÜRKÇESİ İZLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Adiye ŞİMŞEK 

Avrasya Üniversitesi 

adiye.simsek@gmail.com 

Trabzon'un bir ilçesi olan Arsin, Trabzon ilinin 20 km doğusunda Trabzon-Rize sahil şeridi 

üzerindedir. Doğusunda Araklı, batısında Yomra ile çevrilidir. Arsin ilçesi, zengin kültürel mirasa 

sahiptir. Kültürel mirasın taşıyıcısı konumunda olan dil özelliklerine bakıldığında da Arsin ağızlarının 

müstakil bir çalışmaya ihtiyaç duyduğu belirtilmelidir. Bu çalışmada Arsin’in köylerinden derlenen 

metinler ses ve şekil bilgisi özellikleri yönünden incelenmiştir. Bu ağızların Batı Rumeli Türkçesi ses 

ve şekil bilgisi özellikleriyle benzerliği tespit edilmiştir. Németh’in Batı Rumeli ağızlarını Doğu 

Rumeli ağızlarından farklı kılan fonetik özelliklerle ilgili vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Ortaya çıkan benzerliklerin hem ses hem de şekil bilgisi düzeyinde olduğu 

tespit edilmiştir. Cümle kuruluşu açısından da benzerlikler vardır. Fakat bu, ayrı bir çalışmanın 

konusudur. Çalışmada Arsin ağzından seçilen örnekler sıralandıktan sonra derlenen metinlerden 

bölümler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arsin ağzı, Batı Rumeli Türkçesi, ses ve şekil bilgisi.  
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ÖRTMECE VE ARGO SÖZLERİN ÖZELLİKLERİ VE FARKLILIKLARI 

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER 

Fırat Üniversitesi  

austuner@firat.edu.tr 

Son dönemlerde yapılan bazı çalışmalarda bir takım argo ifadelerin, sövgü ve ilençlerin örtmece 

diye nitelendirildiği görülmektedir. Her ikisi de varlık, durum, olay veya hareketleri farklı sözcüklerle 

ifade etmeye dayandığı için, söyleniş amaçları ve kullananlar dikkate alınmadan, örtmece ile argonun 

birbirine karıştırılması ve yanlış değerlendirmeler yapılması konuyla ilgili çalışmaların eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca Türkiye’de başlangıçta “örtmece” terimi yerine “güzel adlandırma” terimi 

kullanıldığı için şahıslara verilen güzel adların ve bilhassa Esmâ-i Hüsnâ içinde yer alan adların veya 

bazı inançlara bağlı olarak şahıslara ad olarak verilen kötü anlamlı sözcüklerin de örtmecelerle 

karıştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, daha önce “Örtmece Sözlerle İlgili Terimler” ve 

“Örtmecelere Bağlı Alıntılar” adıyla yaptığım iki çalışmada bir kısmını dile getirdiğim örtmece 

sözcüklerin yapı ve anlam özellikleri, kullanım amacları; aynı şekilde argo ifadeler, tanım ve 

özellikleriyle yeterince tanıtılacak ve ikisi arasındaki benzerlik ve farklılıklar örneklerle ortaya 

konmaya çalışılacaktır. Özel adların, özel ad yerine kullanılan sıfatların da çeşitli özelliklerinden 

hareketle örtmece sözlerden ayrılan yönleri örneklerle ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçenin Söz Varlığı, Örtmece Sözler, Argo, Güzel adlandırma. 
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TATAR AĞIZ ATLASININ HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ TESPİTLER 

Prof. Dr. Ahmet BURAN-Prof. Dr. Ferit YUSUPOV  

Fırat Üniversitesi-Kazan Federal Üniversitesi 

buran.ahmet@gmail.com 

Herhangi bir dil özelliğinin/görünümünün haritalara işleme vasıtasıyla inceleme, belirli bir 

alanda dağılmış olan dil özelliklerinin, araştırılan dilbilimsel alanda farklı izoglossların (lehçe sınır 

çizgisi = coğrafi haritalarda, herhangi bir dil görünümünün dağılımını gösteren çizgiler) varlığını 

görmeye imkân verir. Bu da bunların dağılım yönlerinin belirlenmesine, bu dilde meydana gelen 

tarihsel gelişmelerin tespit edilmesine, akraba ve yapısı farklı dillerle ilişkilerinin izlenmesine 

yardımcı olur Dilbilimsel atlasları hazırlamanın teorik temeli olarak bir dilin diyalektleri ve ağızları 

için ortak ve ayırt edici özelliklerinin bir kombinasyonundan oluşan ve millî dilin bir kısmını teşkil 

eden diyalekt dili kabul edilir. Diğer dillere nazaran biraz daha erken ele alınan Tatar millî 

diyalektoloji atlasını hazırlama işine 1950'lerde tüm Tatar diyalekt ve ağızlarının dilbilimsel coğrafya 

yöntemiyle incelenerek başlanmıştır. Başlangıçta İdil boyu, bir süre sonra Orta İdil-Ural önünün 

bölgesel haritaları hazırlanmıştır. Bu çalışma, Türk lehçeleri üzerine ilk olup 1989 yılında Kazan'da iki 

cilt halinde (haritalar ve yorumlar) yayımlanmıştır. Esere, o dönemde Sovyetler Birliği'ndeki 6.000 

Tatar köyünden 845'inin konuşmaları yansıtılmıştır. Bu, Tatar diyalekologlarının dünyaya ve Türk 

dilbilimine paha biçilmez bir katkısı olarak kabul edilmiştir. Bu bildiride dilbilimsel coğrafya ve alan 

dilbilimi yöntemiyle hazırlanan “Atlas Tatarskix Narodnıx Govorov/Tatar Dilinin Diyalektolojik 

Atlası”ının hazırlanma süreci, atlasta ele alınan dil özellikleri, atlasın kapsadığı coğrafi alan hakkında 

bilgi verilecek ve adı geçen atlas dilbilimsel ve diyalektolojik açıdan değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Dilbilimsel coğrafya, alan dilbilimi, coğrafi haritalar, isoglosslar demeti, 

diyalektolojik atlas. 
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“A” PEKİŞTİRME ENKLİTİĞİNİN GÜNEY AZERBAYCAN TÜRK AĞIZLARINDAKİ 

KULLANILIŞI 

Dr. Ahmet ÇAM 

Milli Eğitim Bakanlığı 

ahmetefecam@gmail.com 

Türklerin ve dolayısıyla Türkçenin en eski yurtlarından biri de İran’dır. Genel kabule göre 

ülkedeki Türk nüfusu otuz milyondan fazladır. Güney Azerbaycan veya İran Azerbaycanı olarak 

bilinen coğrafya, günümüzde İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve Doğu Azerbaycan, 

Batı Azerbaycan, Erdebil, Zencan, Hemedan ve Kazvin eyaletlerini içine alan bölgenin adıdır. Güney 

Azerbaycan’da Azerbaycan Türkleri, Şahseven Türkleri, Hamse Türkleri, Karapapak Türkleri, Afşar 

Türkleri, Bayat Türkleri, Karadağ Türkleri, Bağdat Şahseven Türkleri, Karaçorlu Türkleri, Karagözlü 

Türkleri gibi çeşitli Türk topluluklarının yaşadığı bilinmektedir. Nüfusunun büyük bir çoğunluğunu 

Türklerin oluşturduğu Güney Azerbaycan sahasında, Türkçenin çeşitli değişkeleri (lehçe, ağız vb.) 

kullanılmaktadır. Türkçede tarihi ve çağdaş lehçelerde görülen ancak buna rağmen dil bilgisi 

kitaplarında pek yer verilmeyen ve ana işlev olarak pekiştirmenin yanında rica, istek, yalvarma, acıma, 

hayret, hitap, soru, bağlama, benzerlik zaman gibi işlevlerde kullanılan bir “a, e” enklitiği 

bulunmaktadır. Türkçenin değişkelerinde yazı dillerine göre daha zengin biçimleri ile karşımıza çıkan 

pekiştirme enklitikleri; birbirlerinin yerine kullanılabilme, her türdeki sözcüklerden sonra gelebilme, 

vurgusuz olma, dilbilgiselleşme (gramatikalizasyon) rol oynama gibi çeşitli özellikleri bünyesinde 

barındırmakta ve bu yönüyle dikkat çekici bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmada öncelikle 

Güney Azerbaycan Türk ağızları üzerine yapılan ağız araştırmaları hakkında genel bir değerlendirme 

yapılmış ve ana hatlarıyla ağız bölgelerinin sınırları belirtilmiştir. Daha sonra Türkçedeki “a, e” 

pekiştirme enklitiği üzerine bugüne kadar yapılan çalışmalarda ifade edilen tanım, açıklama ve 

örnekler kısaca ele alınmıştır. Son olarak ise Güney Azerbaycan Türkçesi olarak da ifade 

edebileceğimiz bu saha ile ilgili bugüne kadar yapılan ağız çalışmalarından hareketle “a, e” pekiştirme 

enklitiğinin kullanım alanı ve işlevleri örneklerle açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İran Türkleri, Güney Azerbaycan Türkleri, Güney Azerbaycan Türk 

Ağızları, Türkçede Pekiştirme Enklitiği, Pekiştirme Enklitiği “a, e”. 
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“HAKİKAT”, “ŞERİAT”, “NAMAZ” VE “AMEL” KAVRAMLARINI ŞİİRLERİNDE 

İŞLEYİŞİ ÇERÇEVESİNDE YÛNUS’UN İNANÇ VE FİKİR DÜNYASINA FARKLI BİR 

BAKIŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar BÖLÜKBAŞ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

alihaydar.bolukbas@erdogan.edu.tr 

Günümüzde Yûnus Emre çoğu zaman, tarihi gerçekliğinden uzak olarak sunulmuş ya da bazı 

şiirleri, tasavvuf disiplini ve edebiyatı zaviyesinden tetkik edilmeden lafzî ve parçacı olarak 

değerlendirilerek onun mezhebi yönelimine yönelik farklı mülahazalarda bulunulmuştur. Bazı şiirleri 

ise hiç gün yüzüne çıkarılmamıştır. Yûnus’un “Ben oruç, namaz içün süçü (alkollü içki) içdim esridim 

(sarhoş oldum). Tesbih seccade içün dinlerem şeşte kopuz.” gibi, zahiren dinin genel ilkelerine ters 

gözüken şiirleri, tasavvuf edebiyatında sıkça karşılaşılan, şatahat yani sûfinin vecd ve cezbe halinde 

kendini kontrol edemeyerek söylediği, sembolik manaları olan eserlerdir. Durum böyle olmakla 

birlikte, yalnızca bu tarz şiirleri dikkate alınarak Yûnus’a farklı aidiyetler nispet edilmiştir. 

Yûnus’un bahsi geçen sınırlı sayıda şiirinin yanında, çokça bilinmeyen birçok şiirinde, dini 

vecibeleri yapmaya teşvik ettiği, yapmayanları kimi zamanlar sert bir şekilde uyardığı, toplumdaki 

kötü alışkanlıklardan alkol gibi, dini yasaklarının çiğnendiği durumları da açık bir dille tenkit ettiği 

görülmüştür. Netice itibarıyla, tüm şiirleri göz önünde bulundurulmadan Yûnus’un gönül ve düşünce 

dünyasına dair değerlendirmelerin hatalı olacağı aşikardır. 

Anahtar Kelimeler: Yûnus Emre, Dört Kapı, Hakikat, Şeriat, Namaz. 

  



XIII. Uluslararası Dünya Dili 

Türkçe Sempozyumu 

             Bildiri Özetleri 
 

14-16 Ekim 2021 

7 

 

BİLGİSAYAR TERİMLERİNİN TÜRKÇEYE AKTARILMASI VE KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal ŞAŞ 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

kemalsas@ahievran.edu.tr 

Toplumu oluşturan bütün unsurlar birbirlerine bağlı olarak sürekli değişir. Bu değişim en açık 

şekilde dil sahasında gözlemlenir. Diller, içerisinde var oldukları toplumların ihtiyaçlarına koşut 

olarak sürekli yeni sözcüklere ihtiyaç duymuştur. Medeniyetin gelişmesi ve kültürel iletişimin artması 

o ana kadar bilinmeyen pek çok yeni durum, olay, olgu ve kavramın ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Ayrıca bilim, teknik, sanat ve spor alanlarındaki gelişmeler her gün yeni kavramların ve bu kavramları 

karşılayan terimlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ortaya çıkan bu yeni kavramlar için nadiren yeni 

sözcükler üretilmiştir. Bu gibi durumlarda daha ziyade dilde var olan unsurların yeniden 

şekillendirilmesi ve anlamlandırılması yoluna gidilmiştir. Bazı durumlarda ise bu kavramlar yabancı 

bir dilden doğrudan kopyalanmıştır. 20. yüzyılın ortalarından itibaren çok hızlı bir şekilde gelişmeye 

başlayan bilişim ve bilgisayar teknolojisi bütün dilleri olduğu gibi Türkçeyi de derinden etkilemiştir. 

Teknoloji alanındaki gelişime paralel olarak yüzlerce yeni terim dilimize girmiştir. Bu terimler 

başlangıçta üretildikleri toplumdaki adlarıyla yani İngilizce olarak kullanılmıştır. Zaman içerisinde söz 

konusu terimlerin Türkçeye aktarılma ihtiyacı doğmuş ve bu amaca yönelik pek çok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmanın birinci bölümünde bilişim ve bilgisayar terimlerinin dilimize giriş süreçleri 

üzerinde durulmuştur. Sonrasında bu terimlerin Türkçeleştirilmesi için yapılan çalışmalara 

değinilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise bilişim ve bilgisayar terimlerinin Türkçeleştirilmesinin 

önündeki engellerle bu engellerin nasıl aşılabileceğine dair görüşler ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Söz yapımı, bilgisayar terimleri, kopyalama, anlam aktarması. 
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YUNUS EMRE’NİN EĞİTİMDE DİLİN KULLANIMI ve TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KATKISI 

Prof. Dr. Ali YAKICI 

Gazi Üniversitesi 

yakici@gazi.edu.tr  

Yunus Emre, 13. yüzyılın ikinci yarısıyla 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı kabul edilen bir 

mutasavvıf şair, bir söz ustası, bir edebiyatçı, bir ilahiyatçı, bir filozof, bir sosyolog, bir psikolog, bir 

kültür adamı ve her şeyden daha önemlisi bir eğitimcidir. Yunus Emre, 12. yüzyılda Orta Asya’nın 

Türkistan coğrafyasında yetişen, İslam düşüncesinin Türkçe söyleyişle ortaya koyduğu hikmetlerle 

insanları eğiten, Türk tasavvuf hareketinin kurucusu, piri Hoca Ahmet Yesevi’nin aydınlattığı yolda 

yürüyen ve en önemli malzemesi dil olan bir gönül eridir. Uluğ Türklerle, Yolluğ Tiginlerle başlayıp 

Aprinçur Tiginlerle, Kül Tarkanlarla devam eden ve Yusuf Has Haciplerle, Hoca Ahmet Yesevilerle 

İslami bir şekil alan eğitim hareketinin asırlar öncesinden itibaren oluşan zincirinin Türkiye’deki 

önemli bir halkasını oluşturmaktadır.  

Edebiyatın hangi şubesinde olursa olsun, hangi konuları işlerse işlesin eğitim ve iletişim dilini 

eserlerinde hedef kitlenin anlayabileceği güzellikte kullanan şair ve yazarların hayatlarının her 

dönemindeki insanların eğitimine kakı sağladığı bilinen bir gerçektir. Bu sanatçılar, özellikle didaktik 

şiirleriyle insanı toplum değerleri bakımından eğitmişlerdir. Yunus Emre de insan ve toplumunu 

davranışları ve şiirleriyle eğiten ulu kişilerin başında gelmektedir. 

Yunus Emre’nin eserleri arasında insanın birçok bakımdan eğitimine katkı sağlayacak şiirinin 

varlığı belirgindir. Burada Yunus Emre’nin şiirleriyle eğitime katkısı; dilin kullanımı ve Türkçe 

öğretimi bakımından ele alınıp değerlendirilecek, şiirlerinden hareketle bu konudaki durum ve 

tespitlere yer verilecektir. 

Anahtar sözcükler: Yunus Emre, eğitim, dil kullanımı, Türkçe öğretimi.  
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TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE TÜRK ATASÖZLERİNİN 

KAVRATILMASI İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 

Prof. Dr. Altınşaş KURMANALİ 

Kaynar Üniversitesi 

altynshash.arystanbekkyzy@gmail.com 

Dokuz asır önce büyük davalarla Türk dilinin gücünü sergilemek ve Türkçe öğretmek 

maksadıyla yazılmış olan Kaşgarlı Mahmud'un “Divan-ü Lugat-it -Türk” adlı eseriyle başlayan 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bugün hak ettiği noktaya gelmiş ve daha iyi sonuçlara ulaçmak 

için çeşitli projeler ile çalışmalar yapılmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretmedeki amacımız, onlara 

yalnızca birtakım kelimeleri ezberletmek değil, Türk dilini iyi kavratmak ve Türk kültürünü önemli 

ölçüde kazandırmak olduğu hususu göz önünde bulundurularak, çalışmamızda yabancı dil olarak 

Türkçe derslerinde Türk atasözlerinin etkinliklerle öğretiminin, öğrencilerin başarı düzeyini ne şekilde 

etkilediğini araştırmak ve gün geçtikçe önem kazanan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkı 

sağlamak hedeflenmiştir. Öğrencilerin, öğrenilen dili iyi anlamaları ve etkili bir şekilde konuşmaları 

için atasözlerinin öğretiminin önemi tartışılamaz. Bilindiği gibi, Türk kültürü ve Türkçe, atasözleri 

bakımından sürekli kaynayan billurdan bir pınar gibidir, coştukça coşar ve insanlara yol gösteren bir 

hayat kaynağı olur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde öğrencilerin konuşma, yazma 

becerilerini geliştirmede ve kelime hazinelerini zenginleştirmedeki Türk atasözlerinin taşıdığı büyük 

önem taşımaktadır. Dolayısıyla, makalede yabancılara Türkçe öğretiminde Türk atasözlerinin yeri ve 

öneminden bahsedilecek ve Türk atasözlerinin etkinliklerle öğretimi uygulamalarına yer verilecektir. 

Bununla birlikte Türk atasözlerinin öğretiminde resimler, şarkılar, fabllar, hikayeler, şiir, 

hikayelendirme vs. etkinliklerin etkililiği ile ilgili araştırmanın deneysel sonuçları ortaya konacaktır. 

Bu araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında deneye katılan Kaynar Üniversitesi “İki Yabancı Dil” 

Bölümü 2 sınıf öğrencilerinin Türk atasözlerini etkinliklerle öğrenme düzeyini belirlemeyi esas alan 

deneysel bir çalışmadır. Araştırma esnasında bir kontrol ve bir deney grubu oluşturulmuş olup, öntest 

ve sontest kontrol gruplu deneysel desen uygulanmıştır. Deney grubuna çeşitli etkinliklerle Türkçe 

atasözlerinin öğretimi, kontrol grubuna ise mevcut yöntemle Türkçe atasözlerinin öğretimi uygulaması 

yapılmıştır. Araştırma esnasında kaynak tarama, gözlem, anket, görüşme, soru-cevap, ön-test ve son-

test vs. çeşitli yöntemler uygulanmış olup, araştırmanın deneysel sonuçları tablolar ve grafiklerle 

gösterilecek ve bulgu ve yorumlara yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe, dil ve kültür, Türk atasözleri, 

etkinlikler.  
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TÜRKÇE - KAFKASLARDA ILETİŞİM DİLİNDEN DEVLET DİLİNE 

Doç. Dr. Arzu MEMMEDOVA 

Bakü Devlet Üniversitesi 

arzuashraf74@gmail.com 

Kafkasya ve onun bir parçası olan Azerbaycan daha eski çağlardan beri Türk kavimlerinin 

yoğun yaşadığı bölge olarak bilinmekteydi. Bu, elbette, Türk dilinin buradakı konumunda ve 

gelişiminde önemli rol oynamış, hatta V. Yüzyılda Türk dili yazı dili statüsü kazanmıştır. Yerel 

kaynaklardan biri olan Musa Kalankatlı'nın "Alban Tarihi" eserinde, V. Yüzyılda Alban hükümdarı 

Yesuagen'in Gargar-Alban (Kıpçak) diline dayalı olarak ülke çapında bir alfabe reformu 

gerçekleştirdiği belirtilir. Ancak sonralar Azerbaycan ve tüm Kafkasya'nın resmi devlet dili Arapça 

olan Halifeliğin sınırları içinde yer alması Türkçenin burdakı konumunu, esasen de yazı dili olarak 

gelişimini engellemiş oldu. Bu dilde eğitim, dini ibadet yasaklandı, dini ve bilimsel literatür yok 

edildi. Türkçe sadece bir iletişim dili olarak konumunu korumayı başardı. Sözlü halk edebiyatının en 

önemli örneği olan “Kitabi Dedem Gorgud” destanının yaygın olduğu dönem ve destanın boylarında 

geçen hikayelerin tarihsel kronolojisi bunu doğrulamaktadır. XI.Yüzyıl Selçuklu yürüyüşleri ile Türk 

dili Kafkaslarda konumunu güclendirdi Türk dili iletişim dilinden resmi devlet diline oluşum hakkı 

kazandı. Bildiride Kafkasyada Türk dilinin konumu, geçtiyi tarihi sürec belgeler esasında ele 

alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Azerbaycan, Alban, Türk dili, devlet dili, iletişim dili. 
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TÜRKÇE BASIN TARİHİNE DAİR ÖNEMLİ BİR KAYNAK OLARAK MİRZA ŞERİF 

MİRZAYEV’İN “KAFKASYA’DA TÜRK BASIN TARİHİNE DAİR MATERYALLER” 

ESERİ 

Doç. Dr. Arzu MEMMEDOVA 

Bakü Devlet Üniversitesi 

arzuashraf74@gmail.com 

Rusya İlimler Akademisi Sankt Petersburq Şubesi Doğu Yazmaları Enstitüsü Yazmalar 

Bölümü’nde muhafaza edilen eserler arasında dikkat çeken ve Türkoloji açısından önem arz eden 

eserlerden biri de Çar Rusyası’nın Azerbaycanlı sansürcüsü Mirza Şerif Mirzayev’in “Kafkasya’da 

Türk Basın Tarihine Dair Materyaller” isimli yazmasıdır. Rus dilinde kaleme alınan bu eserin yazarı 

Mirza Şerif, Çar Rusyası’ın ilk ve son Azerbaycanlı sansürcüsü olmuştur. 1860 yılında Tiflis’te doğan 

Mirzayev, ilk eğitimini medresede almış, 1882 yılında ise Gori’deki Zakafkasya Öğretmenler 

Seminarisi’inde okumuştur. Uzun süre Kafkasya Askeri Dairesi’nde çalışan Mirza Şerif’in aniden 

Kafkasya Sansür Komitesi’nde daha az maaşla işe başlaması, Türkçe basının durumuyla ilgili idi. O, 

1906-1918 yıllarında Doğu dilleri üzere baş sansürcü olarak çalışmış ve kendisinin de kaydettiği gibi, 

1853 yılında temeli atılan Sansür Komitesi’ndeki konumundan yararlanarak Türk basın tarihine dair 

tüm belgeleri dağınık ve çalışılmamış şekilde de olsa toplamıştır. Sansür Komitesi Başkanı Valerian 

Koloba’dan destek alan Mirza Şerif, araştırma için gereken belgeleri elde etme, hatta eve götürerek 

eserini yazma fırsatı yakalamıştır. I. CihanHarbi ve Şubat Burjuva Devrimi, eserin kaleme alınmasında 

uzun araların yaranmasına neden olsa da Mirza Şerif eserini yazmayı sürdürmüştür. Eserin 

tamamlanmasında 1920 yılları Türk basınının genç temsilcilerinden Habip Cebiyev ve Hasan 

Sabri’nin büyük hizmetleri olmuştur. Şöyle ki, temeli 1875 yılında “Ekinçi Gazetesi”nin tesisiyle 

atılan Kafkasya-Azerbaycan Türk Basınının yaranmasının 50 yılı dolayısıyla kurulmuş Jübile 

Komisyonu Başkanı H. Cebiyev, Mirza Şerif’ten kendilerine basınla ilgili bilgi ve şahsi hatıraların yer 

aldığı özel çalışmayı vermesini rica etmiştir. Bu talepten sonra Mirza Şerif eserini tamamlamıştır. 

1925 yılında tamamlanan eserde Kafkasya’da Türkçe basınının yaranması, yeni yaranan basının 

önündeki engeller, Rusya Hükümeti’nin bu meseleye bakışı, ilginç örneklerle açıklanmıştır. Eserin en 

önemli yönü ise tüm bu söylenenlerin bilgi ve belgelerle temellendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Mirza Şerif Mirzayev, Kafkasya, Türk Basını.  
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PAVLAKİS MELİTOPOULOS’UN KARAMANLICA “TAKVİM-İ EBEDİ” ADLI ESERİ ve 

BU ESERDEKİ ATASÖZLERİ 

Doç. Dr. Aylin KOÇ GİANNOPOULOS 

Marmara Üniversitesi 

kocayl@gmail.com 

Karamanlıca veya Karamanlı Türkçesi olarak adlandırılan Grek harfli Türkçe ile pek çok eser 

kaleme alınmış, bunların bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiş bir kısmı da ulaşamamıştır. Günümüze 

kadar ulaşabilmiş eserlerden bir tanesi de dönemin Türkçe muallimlerinden dil bilgisi ve sözlük 

çalışmalarıyla da tanınan Pavlakis Melitopoulos tarafından yazılmış 1914 tarihli Takvim-i Ebedi adlı 

eserdir. Eser; Karamanlıcadır, 110 sayfadan ibarettir, İstanbul’da basılmıştır. Başlık itibarıyla sade bir 

takvim gibi addolunsa da aslında bir takvimden öte Karamanlıların inançlarını, gelenek-göreneklerini 

ve sözlü kültür ürünlerini içeren folklorik bir malzeme niteliği taşımaktadır. Eserin ilk sayfasında “Bir 

Hakikat” başlığı altında Melitopoulos, dünyada bugüne kadar yayımlanmış takvimlerin hikâyelerden 

ibaret olduğunu nazar-ı itibara alarak vatandaşları her sene takvim alma masrafından kurtarmak için 

onlara daima kullanabilecekleri bir takvim hazırladığını belirtir. Eser, 1914 yılından başlayarak 2137 

yılına kadar 28 devreden meydana gelen şematik bir takvimle başlar. Her devrenin sonunda bir çiçek 

görseliyle birlikte bir beyit, bir dörtlük veya bir vecize vardır. Akabinde sırasıyla eserde 

“Müneccimlik” başlığı altında burçlar; burçlara göre kişilik özellikleri; simaya göre kişilik tahlili; 

gökkuşağı, gök gürlemesi gibi tabiat hadiselerine dair inanışlar; efsaneler; atasözleri, güneşin, ayın 

devirlerine göre paskalyanın tesbitini gösterir tablolar; dönemlere göre imtiyazları anlatan üç sayfalık 

bir ahid-nâme ve Karamanlıca imlasıyla yazılmış Arapça, Farsça, Türkçe kelimelerin politonik (çok 

tonlu) Yunanca karşılıklarının bulunduğu bir lügatçe yer alır. Ayrıca sadece iki sayfada mezar taşı 

kaydı tarzında vefat eden kişilerle ilgili bilgiler ve onların ruhuna adanmış kısa şiirler mevcuttur. Bu 

bildiride, Pavlakis Melitopoulos’un Takvim-i Ebedi adlı eseri hakkında bilgi verilecek ve eserdeki 

atasözleri ele alınarak genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karamanlıca, Söz Varlığı, Atasözleri, Takvim-i Ebedi, Pavlakis 

Melitopoulos. 
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ORTA ÇAĞDA “TÜRK LEHÇELERI” KAVRAMI 

Dr.  Aysel N. QERİBLİ 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

aysel-qerib@hotmail.com 

Makale, Orta Çağ'daki “Türk lehçeleri” kavramının kendine özgü özelliklerinin, hem “Türki” 

hem de Orta Çağ’ın dil doğasının tanımlanmasına adanmıştır. Orta Çağ’ın, özellikle de renosans 

dönemlerinin edebi dilin etkisine dayandığı, yani halk konuşma dilinin klasik iletişim kültürünün bir 

olgusu algılannmadığı için lehçelerin sanatsal, bilimsel, resmi ve diğer uslupların faaliyet alanlarına 

girmesine izin verilmediği gibi yaygın bir fikir kabul edilmektedir.  

Örneğin Batı’da Latince ve Doğu’da Arapça bile, edebi standartlarının mükemmelliği ile 

bağımsız dilleri o kadar bastırmaktadır ki, bazen onlar (örneğin, Doğuda Türkçe ve Farsça) Arapça’ya 

oranda bir “lehçe işlevi” yerine getirmeye mecbur kalıyor; şöyle ki Arapçanın bu diller üzerindeki 

fonetik, leksik ve gramer bakımından etkisi son derece güçleniyor. Fakat olgular tüm bu baskıcı 

etkilerin yanı sıra Türkçenin Orta Çağ'da edebi bir dil olarak oluşumu, aynı zamanda farklı lehçelere 

ayrışma süreci geçirdiğini de göstermektedir.  

Aslında birinci süreç, Türkçeyi bütün bir normatif eylem olarak yazı vasıtasıyla korurken, 

ikincisi coğrafi, siyasali, sosyo-etnografik faktörlerin yardımıyla dilin bütünlüğünü bozarak yeni 

gerçeklikler oluşturmaktadır.  

Araştırmalar, Orta Çağ’da Türk dillerinin lehçelere bölünmesinin iki aşamada gerçekleştiğini 

göstermektedir: 1) farklı Türk coğrafyalarının yazılı anıtlarının da teyit ettiği gibi, XII-XIV 

yüzyıllarda Oğuz, Kıpçak, Karlug-Uygur ve diğer lehçelerler tam olarak sabitleşme süreçine giriyor; 

2) XV-XVII yüzyıllarda bu farklılaşma derinleşerek, bahsi geçen lehçeler dahilinde yeni ağızların 

ayrılmasına yol açıyor. 

Çağdaş Türk edebi dillerinin (Türkiye Türkçesi, Azerbaycan türkçesi,  Türkmen, Özbek, Kazak, 

Kırgız türkçeleri ve b.)  “eskizleri” (taslakları) XV-XVII yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Bu dillerin 

mevcut diyalektolojik manzarasının zenginliği edebi dilin normları dayanıklı değilse, yeni dönemin 

özellikle XVIII-XX yüzyıllarda yeni edebi dil projelerinin gerçekleştirebileceğini göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Türk dili, türk lehçeleri, orta çağ, geçiş devri, kavram. 
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YUNUS EMRE DİVÂN'INDA SAPMALAR 

Doç. Dr. Aysun DEMİREZ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  

aysun.demirez@hbv.edu.tr 

Sapma (İng. deviation; Fr. écart; Alm. abweichung) bir şairin şiirlerinde farklı duygu ve 

imgelerini yansıtabilme, şiirini daha tesirli kılma maksadıyla bilinçli olarak dil ögelerini ses, biçim, 

söz dizimi ve anlam bakımından farklı kullanmasıdır. Sapmalar, şiir dilindeki göstergeleri anlam 

bakımından daha etkileyici ve daha güçlü kılar; örnekseme, yeni kelime türetme, söz diziminde 

değişiklik vb. biçimlerde görülebilir. Dilin yapısına uygun olarak türetilmiş, anlaşılır yapılardır. Ses 

aracılığıyla çağrışımlar oluşturarak meydana getirilen sapmalar da bulunmaktadır. Dil sapmaları, dilin 

kuralları dışındaki kullanımlardır. Şairi diğer şairlerden farklı ve özgün kılar; şairin dili kullanmadaki 

becerisini ortaya koyar. Eski Oğuz Türkçesinin en önemli temsilcilerinden Yunus Emre’nin şiirlerinde 

de sıklıkla dilde olmayan ögeleri ve yeni kavramları kullandığı; dilde ustalıkla sapmalara başvurduğu, 

Doğan Aksan tarafından işaret edilmişse de konu bugüne kadar geniş bir biçimde ele alınmamıştır. Bu 

çalışmada Yunus Emre Divânı’ndaki dil sapmaları ele alınıp incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Yunus 

Emre Divanı, Eski Oğuz Türkçesi, sapmalar. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre Divanı, Eski Oğuz Türkçesi, sapmalar. 
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UZAKTAN EĞİTİMLE ÖĞRENİM GÖREN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 

DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ 

Arş. Gör. Dr. Aysun EROĞLU 

Kafkas Üniversitesi 

24aysun@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitimle öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının dijital 

okuryazarlık becerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, nicel araştırma yöntemlerinden 

tek gruplu ön test son test deneysel desen kullanılarak araştırma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda 2020-2021 yılı güz 

dönemi 3. sınıf düzeyinde öğrenim gören 55 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak Ng (2012) tarafından geliştirilen 17 madde ve 4 alt faktörden (tutum, teknik, bilişsel, sosyal) 

oluşan orijinalinde Avustralya’daki bir üniversitede öğrenim gören öğretmen adayları ile çalışılmış 

olan Hamutoğlu, Güngören, Kaya-Uyanık ve Gür-Erdoğan (2017) tarafından Türkçeye uyarlanma 

çalışmasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim öğretmen 

adaylarıyla çalışılmış olan Dijital Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Uzaktan eğitimin dijital 

okuryazarlık becerisi üzerine etkisi araştırıldığından uzaktan eğitimle açık ve uzaktan öğrenme 

dersinin alan katılımcılara dönemin ilk dersinde ölçek uyarlanmıştır. 14 hafta uzaktan eğitim gören 

katılımcılara 15. hafta tekrar ölçek uygulanmıştır. Ön test ve son testten elde edilen veriler önce excel 

programına daha sonra da SPSS programına kaydedilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğine bakılmış ve ön ve son test puan farkına ait çarpıklık (Skewness) değeri .-525 olarak 

basıklık (Kurtosis) değeri ise .031olarak bulunmuştur. Bu değerlerin +1.5 ile -1.5 arasında olması 

durumda puan dağılımının normal olduğu göstermektedir. Elde edilen çarpıklık ve basıklık değerleri 

+1.5 ile -1.5 arasında olduğundan normal dağılım gösterdikleri söylenebilir. Bunun yanı sıra normallik 

için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk değerlerine de bakılmıştır. Kolmogorov-Smirnov değeri 

.200 olarak Shapiro-Wilk değeri de .226 olarak bulunmuştur (p>0.5). Bu iki değerin de anlamlılık 

düzeyi olan p=0.05’ten daha yüksek olması normal dağılım olduğuna işaret etmektedir. Verileri analiz 

ederken Paired Sample T testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, uzaktan eğitimle öğrenim gören 

Türkçe öğretmeni adaylarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla uzaktan eğitimin Türkçe öğretmeni adaylarının dijital okuryazarlık becerilerine 

katkı sağladığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, dijital okuryazarlık, Türkçe öğretmeni adayları, nicel 

araştırma. 
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TÜRKÇENİN BİLİM DİLİ OLARAK GELİŞMESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 

Prof. Dr. Ayşe İLKER 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

ayseinceilker@gmail.com 

Tarihȋ süreci, milat başlarından itibaren tespit edilmiş yazılı belgeleriyle kesintisiz olarak takip 

edilen Türkçe, günümüzde dünya dilleri arasında yayıldığı coğrafya ve konuşan kişi sayısı bakımından 

ilk beş dil arasında bulunmaktadır. Türkler kadar geniş bir coğrafyada, uzun bir tarih silsilesinde dil, 

kültür, siyaset ve yönetim açısından etkili bir varlık sürdürmüş kavimlerin sayısı da oldukça azdır. Bu 

etki, dil ve kültürün işlenmesiyle kalıcı olabilmiştir. Her ne kadar medeniyet dairesinin değişmesiyle 

söz varlığı açısından olumsuz bir görüntü karşımıza çıksa da, gerek tercümeler gerekse telif eserler 

yoluyla Türkçenin hem İslamlıktan önce hem İslamȋ dönemde bir bilim dili hüviyetini kazandığını 

söylemek gerekir. Daha Uygur Türkçesi döneminde Sanskritçe, Hintçe ve Soğdakça’dan yapılan 

tercümeler, bu tercümeyi yapan sanatkȃr, edip ve bilge kişilerin kendi dilleri üzerinde düşünmelerini 

ve yeni terimler üretmelerini sağlamıştır. Sonrasında Karahanlılar Devletindeki kültür, sanat ve bilim 

faaliyetleri, Türkçenin gelişmesine ve Türkçe telif eserlerin çoğalmasına zemin hazırlamıştır. Bu 

noktadan itibaren iki ana damar halinde varlığını sürdüren Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi de 

aslına bakılırsa bir bilim ve sanat dili hüviyetindedir. Özellikle Osmanlı Türkçesi dönemindeki alınma 

kelime istilası, yanıltıcı olmamalıdır. Bu dönemde de özellikle tababet ve hukuk alanında nesir olarak 

yazılmış eserlerde Türkçenin bilim dili olarak işlendiği görülmektedir. Klasik şiiri, bilim dili olma 

sürecinde farklı yönlerden değerlendirmek gerektiği için yazının bütününde dışarıda bırakmak uygun 

olacaktır. Osmanlı Devletinin son döneminden itibaren gerek Tanzimat, Servet-Fünun gerekse Fecr-i 

Ati ve Millȋ Edebiyat dönemlerinde müelliflerin Türkçenin bilim dili olarak inşası bakımından farklı 

bakış açılarıyla hareket ettikleri görülmektedir. Ama her halükȃrda önemli katkılar meydana gelmiştir. 

Cumhuriyetle birlikte, Türkçe için son derece yeni bir dönem başlamış ve dil, Devlet ricalinin 

doğrudan ilgi alanına girmiştir. İşte Cumhuriyetten günümüze, Türkçenin bilim dili olarak aldığı 

mesafe bu bildiride ele alınacak ve özellikle sosyal bilimler alanındaki bilimsel yazılarda “Bilim Dili” 

olarak işlenmesindeki bazı meseleler ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu sebeple de önce “Bilim Dili” 

kavramının tanımı, bu tanım içindeki temel noktalar ve bilimsel yazılardaki bilim dili dışı unsurlar, 

örnekler çerçevesinde ele alınacak ve değerlendirilecektir 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, bilim dili, tarihi süreç, bilim dili dışı. 
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KÜTAHYA MERKEZ AĞZI SÖZ VARLIĞINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR 

Doç. Dr. Ayşe Nur SIR DÜNDAR 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

aysenur.sir@dpu.edu.tr 

Günümüzde Türkiye Türkçesi ağızlarında varlığını sürdürmekte olan sözcükler, kitle iletişim 

araçlarının yaygınlaşması, eğitim düzeyinin yükselmesi, köyden şehre göçlerin artması gibi 

sebeplerden dolayı hızla yok olmakta ve Orta Asya’dan Anadolu coğrafyasına uzanan kan bağına 

tanıklık eden sözcükler tarihe karışmaktadır. Oysa ağızlarda henüz kayıtlara geçmemiş birçok sözcük, 

kalıp ifade, deyim ve atasözü bulunmaktadır. Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü adı ile 

yayımlanan Türkiye Türkçesi ağızları söz varlığının önemli bir kısmının kayıt altına alındığı 

diyalektoloji sözlüğü mevcut olsa da bu sözlük, Türkiye coğrafyasındaki bütün ağızların söz varlığının 

tamamını içermemektedir. Bununla beraber dille ilgili çok sayıda zengin malzemenin bulunduğu 

Türkiye Türkçesi ağızları üzerinde yapılan bilimsel inceleme ve araştırmalar da bulunmaktadır. Ancak 

bu çalışmaların çoğunda bölge ve yöre ağzının ses bilgisi ile şekil bilgisi özellikleri üzerinde 

durulmuş; bazen de ses değişimine uğrayan sözcüklerden oluşan metin sözlüklerine yer verilmiştir. 

Dolayısıyla bu sözlükler, ilgili ağız bölgesinin bütün söz varlığını yansıtmaktan uzak kalmıştır. Henüz 

kaydedilmemiş, kaydedildiği hâlde karşılığı verilmemiş sözcük, söz grupları ve ifadeler 

bulunmaktadır. Bunların tespiti yönünde gerçekleştirilecek her bilimsel çalışma, sadece ağız bilimine 

değil aynı zamanda sözlük bilimine de önemli ölçüde katkıda bulunacak; bölge ağız sözlüklerinin 

oluşturulmasına malzeme sağlayacaktır. Bu çalışmada, Kütahya merkez ağzı söz varlığında yaşayan 

sözcükler üzerinde durulmuştur. Ancak tespit edilen sözcüklerin çok sayıda olması sebebiyle sadece 

isimler ele alınmıştır. Bu bölgeye ait söz varlığının ele alınmasının başlıca sebeplerinden biri, Kütahya 

ve yöresinin halk yapısı itibariyle XI. yüzyıldan itibaren Türkmen ve Yörük teşekkülleriyle birlikte en 

az sekiz Oğuz boyun yerleştiği önemli bir yerleşim yeri olması ve bilim camiasında zengin ağız 

bölgelerimizden biri kabul edilmesidir. Çalışma; derleme, belli ölçülere göre listeme ve tanımlama 

olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Tanımlamada, sözcüklerin karşılığı verilirken standart 

dilin ve Eski Türkiye Türkçesinin imkânlarından istifade edilmiştir. Derleme Sözlüğü’ne katkı 

sağlamak üzere gerçekleştirilen diğer tüm ağız çalışmaları gibi yapılan bu çalışma da üç bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümünde Kütahya merkez ağzında kullanıldığı hâlde Derleme Sözlüğü’nde yer 

almayan, ikinci bölümde Kütahya merkez ağzında Derleme Sözlüğü’ndekinden farklı anlam ya da 

şekilde kullanılan; üçüncü bölümde ise Kütahya merkez ağzında kullanılan ancak Derleme 

Sözlüğü’nde Kütahya merkez ağzı ibaresi olmayan sözcükler tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ağız bilimi (diyalektoloji), ağız araştırmaları, Kütahya merkez ağzı, isim 

ve isim soylu sözcükler, Derleme Sözlüğü. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ESKİ KELİMELERİN FONETİK VE SÖZCÜKSEL 

- ANLAMSAL ÖZELLİKLERİ 

Doç. Dr. Baba MUHARREMLİ 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

baba_magerramli@mail.ru 

Türkiye Türkçesi ağızlarında yeteri kadar eski dil olguları bulunmaktadır. Oğuz grubu Türk 

dilleri arasında Türkiye Türkçesi eski dil özelliklerini daha fazla yaşatan Türkçe`dir. Bunun yanısıra 

farklı ses dönüşmeleri gibi ses bilgisel özellikler, Türkiye Türkçesi`nin eski Türkçemizin ses bilgisini 

nasıl muhafaza ettiğini bir kez daha göstermiş olur. Türk dilinin diyalekt ve şivelerinde şimdiye kadar 

muhafaza edilen eski söz kökleri Ana Türkçenin fonetik, sözcüksel-anlamsal özelliklerini 

korumaktadır. Eski monosillaplar prototürk döneminin durumunu ifade eder. Türkoloji varsayıma 

göre, sessiz ünsüzler sesli ünsüzlerden önce oluşmuştur. Türkiye Türkçesinin ağızlarında sessiz 

ünsüzlerle başlayan kelime kökleri hâkim durumdadırlar. Ayrıca bu gerçek Türkiye Türkçesinin 

ağızlarında şimdiye kadar korunan sessiz ünsüzlerle başlayan kelime köklerinin daha eski bir dönemin 

izlerine sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Çalışmamızın amacı, çağdaş Türkiye Türkçesinin ağızlarında 

korunan kök biçimbirimlerin fonetik ve sözcüksel-anlamsal özelliklerini ortaya çıkarmak, eski kelime 

köklerinin ilkel biçimlerini yeniden yapılandırmaktır. Yazımızda amaç çağdaş Türk dillerinin 

ağızlarında muhafaza olunan bazı eski Türk kelimelerinin kökenini incelemek ve onların çağdaş 

Türkçe`de hangi seviyede muhafaza olunduğunu belirlemektir. Kaydedelim ki, araştırmalar Türkiye 

Türkçesi`nin diğer Türk lehçelerine nazaran eski dil olgularını daha fazla muhafaza edebildiğini 

gösterir. Bu yüzden de Türkiye Türkçesi`nin tüm Türk coğrafisinde ortak dil olarak kullanılması için 

zemin oluşmuş durumdadır, diyebiliriz. Günümüz Türkiye Türkçesi ağızlarında oldukça zengin eski 

dil olgularını bulundurmaktadır. Ayrıca, bu doğal kaynaklarda sesbilgisi yönünden vuku bulan dil 

olaylarının iyice öğrenilerek açığa vurulması, bize göre Türkoloji`yi ilgilendiren ve ileriye götürebilen 

en önemli konulardandır. Eski dil olgularının detaylı olarak incelenmesinin, diğer Türk lehçeleriyle 

karşılaştırmalı araştırmaların yapılmasının da Türkoloji için önemi büyüktür. Türkiye Türkçesi`nde 

bulunan kök halindeki sözcüklerin ses bilgisel özelliklerinin de eski Türkçenin tarihinin incelenmesi 

açısından önemlidir. Şöyle ki, farklı ses dönüşümleri ana Türkçenin ağız farklılıklarının belirtileridir. 

Kök kelimelerin ilkel sescil yapılarının incelenmesi, eski sözcüklerin gelişim yönlerini belirtmiş 

olabilir. Gelişimin basitten mürekkebe doğru olduğu, yani tek heceli köklerden çok heceli sözcüklere 

geçiş şeklinde olduğu bellidir. Çok heceli sözcüklerin oluşumu daha sonraki dönemlerin ürünüdür. 

Kök kelimelerin tespit edilmesi Türk lehçelerinin sınıflandırılmasından kaynaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi, ağız, sesbilimsel, kelime, kök biçimbirim. 
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TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERS KİTABI (5. SEVİYE) METİNLERİNDE YER ALAN 

KÜLTÜREL DEĞERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Prof. Dr. İlhan ERDEM-Dr. Öğr. Üyesi Bahar DOĞAN KAHTALI-YL. Öğrencisi İrem TAY 

İnönü Üniversitesi 

irem.tay1998@gmail.com 

Çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye’de yaşayamayan Türk ailelerin evlatlarına ana dili Türkçe 

dersleri Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile hazırlanmış olan Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretim 

programı doğrultusunda oluşturulmuş Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları çerçevesinde 

uygulanmaktadır. Bu ders kapsamında çocuklara hem ana dilinin doğru ve güzel kullanımı hem de 

Türk kültürünün öğretilmesi hedeflenmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla oluşturulan 

Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarının içerisindeki metinlerin özenle seçilmesi gerekmektedir. Bu 

doğrultuda kitap içerisinde yer alan dinleme/izleme metinleri ve okuma metinleri aracılığı ile 

çocuklarda dört temel dil becerisinin kazandırılması ile birlikte kültürel değerlerin aktarımı da ön 

plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrı olarak yaşayan Türk ailelerin 

çocuklarına Türkçe öğretmek için 2019 yılında yenilenmiş 5. Seviye Türkçe ve Türk Kültürü ders 

kitabı içerisinde yer alan dinleme/izleme metinlerini ve okuma metinlerini kültürel değerler (dil, din, 

tarih, şehirler, sanat, gelenek-görenek, bağımsızlık simgeleri) bakımından incelemek temele alınmıştır. 

Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup çalışmada doküman incelemesi 

yapılmıştır. Yapılan araştırmada verilerin analizi yapılırken betimsel analiz kullanılmıştır. Verilerin 

analizi sonucunda 5. Seviye Türkçe ve Türk Kültürü ders kitabında yirmi beş adet okuma metninin ve 

on altı adet dinleme/izleme metninin var olduğu tespit edilmiştir. Okuma metinlerinde en fazla yer 

alan kültürel değerin tarih teması çerçevesinde oluşturulmuş kültürel değer (f=13) olduğu, en az yer 

alan kültürel değerin ise din teması çerçevesinde oluşturulmuş kültürel değer (f=3) ve gelenek-görenek 

teması çerçevesinde oluşturulmuş kültürel değer (f=3) olduğu belirlenmiştir. Dinleme/izleme 

metinlerinde ise en fazla yer alan kültürel değerin sanat teması (f=10) çerçevesinde oluştuğu, en az yer 

alan kültürel değerin ise dil teması(f=2) ve din teması (f=2) çerçevesinde oluşan kültürel değerler 

olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İki dillilik, 5. seviye Türkçe ve Türk Kültürü dersi, 5. seviye Türkçe ve 

Türk Kültürü ders kitabı, kültürel değerler. 

  



XIII. Uluslararası Dünya Dili 

Türkçe Sempozyumu 

Bildiri Özetleri 
 

14-16 Ekim 2021 

20 

 

ODAĞINDA FİİL(İMSİ)LERİN BULUNDUĞU SORUNLARIN KAYNAĞI ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Bahri KUŞ 

Sakarya Üniversitesi 

bahrikus@sakarya.edu.tr 

Türk dilinin grameri konusunda üzerinde fikir birliğine varılamamış pek çok husus 

bulunmaktadır. Bünyesinde fiilimsi eklerinin bulunduğu ekleşmelerin yer aldığı cümlelerin alt 

sınıflara ayrılmalarına veya temel cümle ve yan cümle gibi kategorilerin ihdas edilmelerine taraf ya da 

karşı görüşlerin hâlihazırda bulunuyor olmaları da dilcilik çalışmalarının ihtilaflı noktalarından 

birkaçıdır. Esasen hem şekil hem de içerik bakımından birbirlerine karşı yapılandırılmış olan kelime 

sınıflarının cümledeki kullanılışlarının mahiyetini, hükme bağlanmak istenen fikrin ihtiyacına göre 

yapılandırılmış bir düzende aramak gerekmektedir. Dilimizde cümle, fiil ve onu zaman ile şahıs 

bakımından kayıt altına alan çekim unsurları ile teşekkül etmektedir. Her şartta geçerli olan bu durum, 

bünyesinde çekimlenmemiş fiil bulunan cümlenin, özellikle bu bölümünün, cümleye izafe edilmesi 

ortaya yan cümle sorunsalını çıkarmıştır. Kelime kökü ile izah edilmesi mümkün olmayan (veya 

yeterli görülmeyen) durumları ifade edebilmek için kurulan tamlamanın asıl unsurunun hareket içerikli 

bir kelime olması ve onu çeşitli açılardan tamamlayan yardımcı unsurlar arasındaki ilişkinin genel 

olarak cümle ile ögeleri arasındaki ilişki gibi değerlendirilmesi yaygınlık kazanmıştır. Tüm kelime-

kelime ilişkilerinde olduğu gibi yardımcı unsur/asıl unsur düzeninde ve Türk dilinin söz dizimi 

özelliklerine uygun olarak kendisine karşı görevlendirilen kelime veya kelimeler karşısında, fiilin 

durumunu tamlama prensibine dayanarak açıklamak gerekmektedir. Bu bildiride, birbirine karşı 

görevlendirilen kelimelerden birinin fiil oluşunun cümlede herhangi bir yapısal farklılığa işaret 

etmediği hususunun izah edilmesi suretiyle yukarıda anılan ve benzer/başka problemlerin kaynağı 

durumundaki fiilin, bir kelime türü olarak, cümlede yardımcı, tamlamada ise asıl unsur konumundaki 

kullanılışlarının dilin iç dinamikleri yoluyla ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

çeşitli örnekler Türk dilinin en eski uygulamalarından olan görevlendirme prensibi çerçevesinde ele 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fiil, fiilimsi, tamlama, cümle. 
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KAZAK TÜRKÇESİ AĞZINDA HASTALIK ADLARI 

Doktora Öğrencisi Banu NAGASHBEKOVA 

Pamukkale Üniversitesi 

nakyshbekb@gmail.com 

Herkesin her şeyden önce kendi ana dilinin incisini ve onun özelliklerini koruması için belli bir 

çaba harcaması gerekir. İnsanoğlu ömür boyu beyninde sakladığı bilgiyi nesilden nesile bilgi olarak 

aktarmaktadır. Her coğrafyada belli bir alanda ağız mutlaka vardır ve bugüne kadar kullanılmaya 

devam etmektedir. Dünyanın her tarafında her resmi dilin kendi ağzı, şivesi vardır. Büyük Kazakistan 

bozkırlarında ağzın olmaması mümkün değildir. Çalışmada Kazak Türkçesi ağzında kullanılan eski ve 

yeni ağız çalışmalarına bakılmıştır. Eskide kullanılan hastalık adlarını hiçbir tıp terimlerini 

kullanmadan gelecek nesillere ulaştırmış bir kuşak vardır. Bazı eski ağızda kullanılan kelimeler bugün 

yeni tıpın bir kelimesi olarak kullanılmaktadır. Bazı hastalık isimlerini hastanın görünümüne, 

durumuna, özelliğine, kişide bıraktığı bıraktığı ize göre vermektedirler. Halk kendinde oluşturduğu 

bazı adları tâ Altay’lardan Anadolu’ya kadar mesafede yaşayan halkların ortak kelimesi olarak da 

kullanmışlar. Kazak Türkçesi ağzında kullanılan tumav kelimesi Türkiye Türkçesi ağzında dumağı 

olarak geçmektedir. Bunun gibi bazı hastalık isimlerinde benzerlikler ortaya çıkmaktadır. Çiçek 

hastalığı da eskiden Kazak Türkçesinde Şeşek olarak biliniyordu. Bu çalışmada genel açıdan eski ve 

bugünlerde kullanılan ağızlarda hastalık adları incelenmiştir. Bazı kaynak kişilerden derleme alınarak 

bu çalışma ortaya çıkmıştır. Eski ağız çalışmalarına ve kaynak kitaplara da yer verilmiştir. Çalışmanın 

genel amacı, tüm Türk dünyasına ağız çalışmaları üzerindeki sözcükleri duyurma ve bilgi aktarmaktır. 

Dilin varlığını, zenginliğini, yaşadığını, yaşayacağını göstermektir. Türk Dilinin bir olduğunu, bazı 

benzerlikleri ortaya çıkarmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kazak Türkçesi ağzı, Hastalıklar, Hastalık adları, Kazaklar, Sözcükler. 
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YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE GEÇEN KELİMELERİN BUGÜNKÜ TÜRK 

LEHÇELERİNDEKİ ORTAK İZLERİ (TÜRKMEN TÜRKÇESİ ÖRNEĞİNDE) 

Doç. Dr. Berdi SARIYEV 

Ankara Üniversitesi 

Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin kuruluşunun 30. yıldönümü, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” 

olarak ilan edilmesine denk geldi. Bugün Türk Dil Kurumu’nun düzenlemesiyle Anadolu Türkçesi’nin 

sağlam temelini atan bilge şairin sözleriyle söylersek “dili kuş dili olan” ve “ili dost ili olan” Türkler 

Yunus Emre için bir araya toplandılar. 

Biz tebliğimizdeki başlığı XIII yüzyıldaki Yunus Emre Türkçesinin günümüz Türk Lehçeleri 

için ortak bir Türkçe olduğunu belirtmek için kullandık. Yunus Emre’nin şiirlerini süsleyen bütün söz 

varlığı ve düşünce dizilerini genel anlamda ele aldığımızda, kelime kadrosu ve kavramların günümüz 

Türk Lehçeleri için de ortak olduğunun altını çizmek istiyoruz. 

Biz bu görüşümüzü genel olarak Güney-Batı Oğuz grubu veya Orta Asya’da bulunan Türk 

Lehçeleri ile ispatlaya biliriz. Bizim yaptığımız araştırmanın amacı şairin kelime kadrosu ve düşünce 

dizilerini çağdaş Türkmen Türkçesiyle karşılaştırarak, ortak izleri incelemekten ibarettir. 

Birinci bölümde Yunus Emre şiirlerindeki kelime kadrosuyla ilgili ortak izlerin boyutlarını ele 

almayı planladık. Şairin “Yunus bu sözleri çatar, Sanki balı yağa katar, Halka mata’ların satar, Yükü 

gevherdir tuz değil” denilen satırlarında yer almakta olan kelimeler Türkmen Türkçesi için yabancı 

kelimeler değildir. Satırlarda geçen toplam 15 kelimeden sadece “sanki” kelimesinden başkalarını 

Türkmenler günümüzde imlada da telaffuzda da kullanmaktadırlar. 

İkinci bölümde ise düşünce dizileriyle ilgili ortaklık boyutları incelenmektedir. Şairin yaşadığı 

dönemde “sözleri çatmak” denilen deyimin kendine özgü anlamı olmuştur. Bu düşünceye günümüz 

Türkmen Türkçesinde “sözleriň başyny çatmak”, “iki sözüň başyny çatmak”, “iki sözüň başyny çatyp 

bilmezlik” gibi deyimlerde karşılaşabiliyoruz. 

Orijinal örnekle Türkmenceye aktarılmış olan örneği kıyasladığımızda da çok sayıdaki ortaklığa 

şahit olabiliyoruz. Orijinal örnek: “Mecnun’lara leylî gerek bana seni gerek seni”; Tercüme örneği: 

“Mejnunlara Leýla gerek, Maňa sen gerek, ýalňyz sen”. Burada “Mecnun ile Leyli” düşüncesi ortak bir 

düşüncedir, bir başka deyişle bu düşünceye günümüzde çoğu Türk Lehçelerde karşılaşabiliriz. 

Sunacağımız bildiride Yunus Emre’nin şiirlerindeki söz varlığıyla çağdaş Türkmen 

Türkçesindeki ortaklık izleri hakkında detaylı bilgiler örnekleriyle sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Yunus Emre, şiir, kelime kadrosu, düşünce ortak, Türk Lehçeleri, 

Türkmen Türkçesi. 
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MİHAİL BAKHTİN’İN KARNAVALESK KURAMINA GÖRE “TANGERİNES” FİLMİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğr. Gör. Begüm Sultan ÜNSAL-Prof. Dr. Suat UNGAN 

Trabzon Üniversitesi-Trabzon Üniversitesi  

begumsultanunsal@trabzon.edu.tr 

Karnaval terimi Latince “carnem levare” kelimesinden günümüze ulaşmıştır. Karnaval ritüelleri 

ilk başta Vatikan’da gerçekleştirilen dini ayinlerden ortaya çıkmıştır. Daha sonra çoklu Avrupa 

kültürünün etkisiyle anlam kavramının dışarısına çıkıp eğlence, farklılık gibi değişik manalar 

kazanmaya başlamıştır. Bakhtin’in karnaval kuramı ise çok kültürlülüğe, konuşulan dilin zenginliğine, 

dilin kavram dünyasına, ontolojiyi, modal mantık yanını ifade etmektedir. Dilin çok sesliliğini yakınen 

metinlerde, romanda, sinemada görebilmekteyiz. Bu çalışmada 2013 yılında Zaza Urushadze 

tarafından “Mandalinalar (Tangerines)” adlı Estonca, Gürcüce, Rusça olarak üç dilde olan bu film 

Mikail Bakhtin’in karnaval kuramı ölçütleri üzerinden metin dilbilimi bağlamında değerlendirilmiştir. 

1 saat 30 dakika olan bu filmde üst kurmaca, çok dillilik, çok kültürlülük, eğlence, hüzün, fikir gibi 

birçok metin dilbilim ögesine sahnelerden, filmde yer alan İvo, Ahmed, Niko, Margus gibi karakterler 

üzerinden rastlıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Metin dilbilimi, Bakhtin, karnaval, çok kültürlülük, Mandalinalar, üst 

kurmaca.  

  



XIII. Uluslararası Dünya Dili 

Türkçe Sempozyumu 

Bildiri Özetleri 
 

14-16 Ekim 2021 

24 

 

İSTİKLÂL MARŞI’NDA MEHMED ÂKİF’İN SESİNİ YENİDEN DUYMAK 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir BELENKUYU 

Anadolu Üniversitesi  

bekirbelenkuyu@anadolu.edu.tr 

İstiklâl Marşı’nın ölçüsü bilindiği gibi aruz veznidir. Bu vezin her ne kadar Arap edebiyatında 

doğmuş olsa da Türk şiirinde de önemli bir yere sahiptir. XI. yüzyılda Kutadgu Bilig’te başlayan 

aruzun Türk edebiyatındaki macerası Osmanlı sahasındaki başarılı eserlerle gelişimini sürdürmüştür. 

Osmanlı klasik edebî zevkinin değişip dönüştüğü XIX. yüzyıla gelindiğinde aruz Türkçeye, Türkçe 

aruza mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır. Bu dönemde, yaşayan en canlı Türkçeyi ve aruzu en 

başarılı şekilde bir araya getiren isimlerin başında kuşkusuz Mehmet Âkif Ersoy gelir. Âkif, 

Safahat’ında baştan sona bu tecrübenin en seçkin örneklerini ortaya koymuştur. Tam bir fedakârlık 

örneğiyle yazılması karşılığında verilen ödülü almadığı İstiklâl Marşı’nı her şeyiyle milletine 

bağışlayarak Safahat’ına da almamıştır. Fakat İstiklâl Marşı, Âkif’in Safahat’ta tatbik ettiği aruzla 

yazılmış ve Türkçe ile aruzun en anlamlı uyumuna mükemmel bir örnek olmuştur. Âkif klasik aruz 

bilgisinde yer alan bazı kuralları daha ilk kelimeden itibaren Türkçeyi önceleyerek uygulamamış, 

anlamı ön plana çıkaracak âhenkli bir söyleyişi tercih etmiştir. Özellikle medli hece denilen ve bir 

buçuk ses değerine sahip olan hecelerde Türkçe telaffuzu dikkate alarak mısraları tanzim etmiştir. 

Türkçenin aruzla ilk münasebetinden itibaren Türkçenin telaffuzunu bozduğu ifade edilen imâle yani 

kısa bir hecenin uzatarak okunmasına da mısra sonları müstesna olmak üzere İstiklâl Marşı’nda 

rastlanılmaz. Bazen uygulanan bazen uygulanmayan vasl denilen ulama da İstiklâl Marşı’nda anlama 

kuvvet veren bir şekilde karşımıza çıkar. Bu bildiride İstiklâl Marşı’ndaki aruz tasarrufları kısaca 

belirtildikten sonra manzume yazıldığı vezin olan “fe’ilâtün fe’ilâtün fe’îlâtün fe’ilün”e uygun olarak 

okunacaktır. Böylece aruz gibi Türkçeye uyumu çok da kolay olmayan bir ölçünün Türkçeden taviz 

vermeden bir manzumede nasıl kullanıldığı ve Âkif’in dilinde bir destana nasıl ses olduğu ortaya 

koyulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mehmed Âkif, İstiklâl Marşı, aruz vezni. 
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TÜRKÇE/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN  ÖLÇME 

DEĞERLENDİRME ALGI VE YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKÇE- Dr. Ersin GÜLAY 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

bekir.gokce@erdogan.edu.tr 

Ölçme ve değerlendirme, eğitim öğretim ve öğretmen yeterliklerinin vazgeçilmez bir alanıdır. 

Eğitim öğretimde öğrenilenlerin/öğretilenlerin düzeyinin belirlenmesi, nitelikli ölçme ve 

değerlendirme uygulamalarıyla mümkündür. Türkçe/Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve öğretimi 

alanında ölçme ve değerlendirme uygulamaları, Türkiye’de 2005 yılından bu yana uygulanan 

yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hazırlanan öğretim programları ve ders kitapları ile 

çeşitlendirilerek zenginleştirilmiştir. Türkçe/Türk dili ve edebiyatı derslerinde belirlenen hedeflere 

ulaşmak için hem sonuç hem de süreç temelli değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması gerekliliği, 

ilgili öğretim programlarında (2018) “azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla” ve kullanılan çoklu 

değerlendirme araçlarıyla nitelikli bir ölçme ve değerlendirmenin sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu 

durumda Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme algı ve 

yaklaşımlarının sorgulanması gerekmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan hareketle araştırmanın temel 

amacı, Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme algı ve yaklaşımlarını 

ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla katılımcıların görüşlerine başvurularak öncelikle ölçme ve 

değerlendirme kavramlarını nasıl algıladıklarına yönelik metafor üretmeleri istenecek, bunun ardından 

katılımcı görüşleri; cinsiyet, kıdem, mezun olunan yükseköğretim kurumu, alanlarına yönelik yeni 

yayınları ve gelişmeleri izleme durumları, alanlarıyla ilgili zorunlu olmayan hizmet içi eğitimlere 

katılma durumlarına göre incelenecektir. Nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak gerçekleştirilecek 

araştırmanın katılımcılarını, Karadeniz Bölgesi’nde bir ilçede görev yapan 25’i Türkçe, 25’i Türk dili 

ve edebiyatı olmak üzere toplam 50 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılardan, standartlaştırılmış 

açık uçlu görüşme formuyla, derslerinde kullandıkları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını ortaya 

çıkarmaya yönelik açık uçlu soruları yanıtlamaları istenecektir. Araştırma verilerinin analizinde ise 

betimsel analiz ve içerik analizi kullanılacaktır. Araştırmada; katılımcıların ölçme ve değerlendirmeyi 

nasıl algıladıkları, derslerinde benimsedikleri ölçme ve değerlendirme yaklaşımının niteliği, hangi tür 

ölçme ve değerlendirme araçlarını kullandıkları ortaya çıkarılarak bunlar üzerinde yukarıda sözü 

edilen katılımcı durumlarının (kıdem vb.) rolü sorgulanacaktır. Bu bağlamda Türkçe/Türk dili ve 

edebiyatı öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını geliştirecek eğitim uygulamalarına 

katılmalarının sağlanması ve bu doğrultuda işlevli materyallerin hazırlanılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ölçme ve değerlendirme, Türkçe öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı 

öğretmeni. 
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HASAN ALİ TOPTAŞ'IN HEBA ROMANINDA DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Berna CİVALIOĞLU SEVİNDİK 

İstanbul Kültür Üniversitesi 

b.civalioglu@iku.edu.tr 

Hasan Ali Toptaş, bugüne kadar yayımladığı sekiz roman ve pek çok hikâyeleriyle modern Türk 

edebiyatının ilgi çeken isimlerinden biridir. Eserlerinde biçim ve içeriğin birbiriyle uyumlu bir nakış 

halinde görüldüğü Toptaş’ın metinlerinde dil büyük bir titizlikle ilmek ilmek işlenir. Toptaş, 

kendisiyle yapılan röportajlarda dile karşı gösterdiği hassasiyetten ötürü yavaş yazdığından, bir 

cümleyi oluştururken uzun uzadıya düşündüğünden bahseder. Yazar, dili kelimelerden ibaret bir şey 

olarak görmez. Genlerimizde var olan bir çeşit bellek ve duygu olarak tanımlar. Hatta bu tanımı daha 

ileri götürerek dilin düşünceyi ifade eden bir araçtan ziyade düşüncenin ve insanın kendisi olduğunu 

ifade eder. Günlük dil, kişilerin birbiriyle iletişimi sürdürmek için kullandığı belli kavram alanına 

sahip sözcüklerden ve söz kalıplarından oluşur. Edebî eserde bulunan yoğun anlam katmanları çoğu 

zaman günlük dilin imkânlarıyla ifade edilemez. Sanatçının anlatımına derin bir boyut kazandırmak 

için kullandığı tek malzeme olan dili incelikle işlemesi gerekir. Hasan Ali Toptaş’ın altıncı romanı 

olarak 2013 yılında yayımlanan Heba’da yazarın diğer romanlarından farklı olarak bölümlerin 

numaralandırılarak değil isimlendirilerek ayrıldığı görülür. Bu romanda biçimden ziyade içerik ve dil 

ön plandadır. İçeriğin ham maddesini oluşturan dilin kullanımı ise bu romanda Toptaş’ın diğer 

romanlarından farklı özellik gösterir. Romanın büyük bölümünü kaplayan askerlik ile ilgili olaylarda 

askeriyeye ait jargon ve Suriye sınır bölgesine ait yerel söyleyişlerin kullanıldığı görülür. Romanın baş 

karakteri Ziya’nın memleketi olan Aydın’a ait dil ve söyleyiş özellikleri, karakterlerin bulunduğu 

konuma göre dil kullanımı bu romanda oldukça dikkati çeken özelliklerdendir. Bölgeye ve kişilerin 

çeşitli özelliklerine göre kullanılan dil ve kimi zaman buna dikkat edilmemesi ve bölümlerin 

isimlendirilmesinde saklı olan tasavvufî manalar Toptaş’ın Heba romanında araştırılması gereken 

unsurlardır. Bu çalışmada söz konusu unsurlar bu roman üzerinde dil ve edebiyatın ilişkisi bağlamında 

incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hasan Ali Toptaş, Heba, Türk Romanı, dil ve edebiyat. 
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AHMET HAMDİ TANPINAR'IN ESERLERİNDE ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ 

Bilqeyis ALİYEVA 

Bakı Devlet üniversitesi 

aliyevabilqeyis123@gmail.com 

İnsanlığı, toplumu, insanlığı ve kültürü yok eden Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'ndan sonra 

her alanda olduğu gibi edebiyatta da yeni fikirler ortaya çıkmaya başladı. Modern düşünceye, yeniliğe 

ve modernleşmeye doğru ilerlemek isteyen yazarlar, çalışmalarıyla bu fikirleri insanlara aşılamaya 

başladılar. Bu tür yazarlar modernizmin ve daha sonra postmodernizmin temsilcileri olarak hareket 

ettiler. "Modernizm" - "Modern" kelimesinden türetilen modernizm akımı, literatürde Kafka, Proust, 

Joyce, Virginia, Platonov, Bulgakov, Camus gibi imzalarla temsil edilmektedir. Akım, sanat ve 

edebiyatta XIX yüzyılın sonuna, XX yüzyılın ilk yarısına eşlik eden bir eğilimdir. Modernizmi ön 

plana çıkaran modern düşünce ve dönemdir. Bu dönem, sıradan toplum görüşlerinin aksine kentleşme, 

sanayileşme, sekülerleşme ile karakterizedir. Modernizme dayalı çalışmalarda geleneksel ifade ve yapı 

reddedilir. Alegorik ifadeye vurgu yapılır, insanlar duyguları, düşünceleri ve davranışları ile karmaşık 

bir yaratık olarak algılanır. Bir bireyin hayatının anksiyete, depresyon ve toplumla çatışmaya 

dayandığı düşünülmektedir. 19. yüzyıl Türk edebiyatında Ahmet Hamdi Tanpınar, Türklerin yerli 

köklerine ve edebiyatına yakın kalmış ve çağdaş Türk düzyazı ve şiirinin arka planına karşı fikirlerini 

topluma sunmuştur. Bunun örnekleri, romanları "Barış", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Beş Şehir" 

biyografisi, modernizmin gereklerini birleştiren alegorik hikayeler ve diğer çalışmalardır. Düzenleme 

dönemi ve onu izleyen yıllar eski ile yeninin mücadelesiydi. Yeni bir Türk üslubu, dili, düzyazı ve şiiri 

şekillenmeye başladı. Dergi ve gazeteler şimdiden çağdaş düşüncenin motiflerini birleştiren eserler 

yayınlamaya başladı. Tanpiyar'ın Batı yanlısı fikirlere ve yenilik yanlısı fikirlere dayanan ilk yaratıcı 

ürünleri ve koleksiyonları yayınlanmaya başladı. Hayri Irdal'ın yeni ve eski giysiler hakkındaki 

fikirlerinin yazarın "Zaman Ayarı Enstitüsü" nde önemli bir başkalaşım olması tesadüf değildir. 

Böylece Hayri Irdal'a göre insan yeni kıyafetler giydiğinde ruhu yenilenir. Yazar burada, modern Türk 

düşüncesinin insanların hayatlarını ve ruhlarını beslemeye hizmet ettiğine dikkat çekti. 

Anahtar Kelimeler: Modernizm, çağdaş, türk edebiyyatı, Ahmet Hamdi Tanpınar. 
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ORTAÇAĞ TÜRK ALİMLERİ YUNUS EMRE VE RABGUZİ'NİN ESERLERİNDEKİ 

MANEVİ MÜNASEBETLER 

Botagöz SÜYERKUL- Prof. Dr. Altınşaş KURMANALİ  

Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi 

altynshash.arystanbekkyzy@gmail.com  

Türk toplumunun gurur kaynağı, kutsal Türkistan topraklarında Tasavvuf tarikatinin temelini 

atan Hoca Ahmed Yesevi'nin izinden giderek ilmini devam ettiren Türk alimleri az değildir. Bunlardan 

biri de 13. yüzyılda Anadolu’da Tasavvuf tarikatını kuran, Türk dili ile eserler veren Tasavvuf 

edebiyatının ilk büyük şairi Yunus Emre'dir. Yunus Emre’nin günümüze kadar adından saygıyla 

bahsedilmesi, onun Türklerin toplumsal düşünce ve ruh dünyalarında bıraktığı derin izlerden 

kaynaklandığını söylemek mümkündür. Şair, eserlerinde «Anasır-ı Erbaa» kavramlarının insan 

ruhundaki görünümünü, "toprak", "hava", "su", "ateş" unsurlarını kullanarak metaforik bir şekilde 

açıklamaktadır. Ortaçağ Türk alimlerinden biri Rabguzi'nin 72 kıssadan oluşan "Kısasü'l-

Enbiya" eserinde ise "toprak", "hava", "su", "ateş" arketipleri insan doğasının maneviyat sembolü 

olarak yansıtılmaktadır. Rabguzi'nin söz konusu eserinde insan doğasının toprakla başladığından ve 

"toprak", "hava", "su", "ateşin" temelinde şekillendiğinden bahsedilmektedir. Bu biliş, Âdem’den 

başlayarak yüz yirmi dört bin peygamberi kapsayan miras ile insanın iç dünyası ve ruhuyla yakın ilişki 

içinde vücut bulur.  Makalede Ortaçağ Türk alimleri Yunus Emre ve Rabguzi'nin eserleri incelenerek 

manevi değerlerin sürekliliği vurgulanmaktadır. On sekiz bin kainatın temelini oluşturan "toprak", 

"su", "hava", "ateş" arketiplerinin, "can", "beden" ve "ruh"tan oluşan insanoğlunun yaratılışındaki yeri, 

onun iç dünyası ile dış dünyasındaki ilişkisi açısından açıklanmıştır. Ayrıca, Yunus Emre ve 

Rabguzi’nin dünya görüşlerindeki bilişsel bilgiler ile manevi değerleri ortaya koymak amacıyla 

arketipler karşılaştırılarak incelenerek tahlil edilmiştir.  

Araştırmanın kaynak malzemeleri Yunus Emre'nin şiir kitapları ile Rabguzi'nin "Kısasü'l-

Enbiya" mesnedini, efsanevi, arketipsel bilişle ilgili dilsel parçaların semantik özellikleri, dilsel felsefi 

bir bakış açısından ele alınarak karşılaştırmalı tahlil yapılır.   

Evrenin ve insanoğlunun oluşturucu öğeleri olarak kabul edilen toprak, su, hava ve ateş arketipleri 

Yunus Emre ve Rabguzi eserlerinde insanın ruhi güzelliği ile sıkı bağdaştırılarak anlatılmaktadır. 

Ayrıca, söz konusu çalışmalarda "toprak", "hava", "su", "ateş", kainatin ilk örneği olarak yansıtılmakta 

ve o döneme ait toplumsal yapı, kültürel değerler, çevre ve din hakkında engin bir bilgi 

aktarılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Rabguzi, dört unsur, arketip, manevi değerler. 
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POETİK İZDÜŞÜMLER: ARİSTO-HORATIUS-NOVALİS EKSENİNDE ZİYA PAŞA’NIN 

HARÂBÂT MUKADDİMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Burak ARMAĞAN 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

barmagan@agri.edu.tr 

İnsan tabiatında yer alan güzeli önemseme, ona değer verme ve ondan haz alma güdüsünün 

ortaya çıkarttığı sanatın kelime dünyasında vücut bulan kategorisini teşkil eden edebiyat, içerisinde his 

ve estetik üzerine temellenen şiir türünü de barındırır. Lafın söze evrildiği, sözün anlam evreninin 

genişletildiği şiirin sanatsal bir ifade vasıtasına dönüşümü; söylem yöntemi, içerik inşası gibi 

konularda olduğu kadar şairin ve şairliğin vasfı hususlarında da değerlendirmeler yapılmasını 

beraberinde getirir. Şairlik kavramının farklı kültürlerde ayrı zaman dilimlerinde tartışmaya 

açılmasında kaynak rol oynayan Antik Yunan klasik dönem düşünürlerinden Aristoteles, Poetika 

eserinde; sanatın taklit olduğunu, doğuştan yetenekli kişilerin yaptıkları doğaçlamalarla şiiri meydana 

getirdiklerini, şairlerin karakterlerine göre şiiri türlere ayırdıklarını söyleyip şairliğin niteliklerinin ve 

genel kabul çerçevesinin çizilmesine öncülük eder. Aristo’dan üç yüz yıl sonra yaşayıp onun 

takipçilerinden olan Horatius, Ars Poetica’sında yararlı ve etkileyici şiirler oluşturabilmek için 

şairlerin doğru ahlak duyuşuna ve özgün üsluba sahip olmaları, sözcükleri dil işçiliğinden geçirmeleri 

gerektiğini belirtir. 18. yüzyıl Alman şair ve düşünürlerinden Novalis ise Poetika eserinde, şiiri duygu 

uyarma sanatı olarak tanımlayıp daha mistik bir fonksiyon yüklediği şairi yaşamın anlamını itiraf 

edebilecek kişi şeklinde görür. Türk edebiyatının modernleşme kanadının temsilcilerinden olup 

yayımladığı Harâbât adlı antolojisiyle eskiye dair fikirleri canlandırdığı yönündeki eleştirilerin hedefi 

hâline gelen Ziya Paşa da, eserinin Mukaddimesinde şiir ve şair ile ilgili görüşlerini açıklar. Manzum 

biçimde tertip ettiği bölümde doğuştan gelen yetenek yanında eğitim, erdem ve hissiyatı ön plana alan 

sanatçı, kendisinden iki bin yıl önce çizilen şair ve şiir çerçevesine sadık kalıp bu bağlamda ilerler. 

Ziya Paşa’nın Harâbât antolojisinin Mukaddimesinde değindiği poetik görüşlerin kaynaklarını 

belirginleştirme amacı taşıyan bu bildiride; Aristoteles, Horatius ve Novalis’in eserleriyle bağlantı 

kurulabilecek benzerlikler karşılaştırmalı olarak çözümlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ziya Paşa, Harâbât, poetika, şair. 
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İSMAİL HABÎBÎ EFENDİ’NİN İSMAİL RUSÛHÎ ANKARAVÎ’YE ATFEDİLEN BİR ESERİ: 

TUHFETÜ’L-BERERE 

Öğr. Gör. Burak BEKEN 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

burakbeken@gmail.com 

Klasik Türk edebiyatında müellifi bilinmeyen veya yanlış müellife atfedilen pek çok eser 

bulunmaktadır. Bu eserlerin aslında kime ait olduğunun bilinmemesinin veya yanlış bilinmesinin 

çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplerden birisi de müellifi muğlak eserlerin farklı nedenlerle daha fazla 

şöhret sahibi birine yakıştırılarak atfedilmesidir. Benzer bir sorunun bulunduğu düşünülen eserlerden 

biri de Tuhfetü’l-Berere’dir. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden bazı beyitlerin seçilerek Türkçe, Arapça ve 

Farsça olarak açıklandığı ve hikâyelerin yer verildiği Tuhfetü’l-Berere’nin müellifi, bugüne kadar 

yapılan çalışmalarda İsmail Rusûhî Ankaravî olarak gösterilmiştir. Hâlbuki 17. yüzyılda Mevlevilikten 

şeyhlik icazeti almış olmakla beraber esasen Mimar Acem Tekkesi’nin Halvetî şeyhi olan İsmail 

Habîbî Efendi’nin bilinmeyen eserlerinden ve Tuhfetü’l-Berere’nin ortaya çıkan iki farklı nüshasından 

edinilen bilgiler, eserin Rusûhî Ankaravî’ye değil İsmail Habîbî Efendi’ye ait olduğunu 

göstermektedir. Bu çalışmada öncelikle eserin kime ait olduğu ile ilgili karışıklığın sebepleri 

açıklanarak İsmail Habîbî Efendi’ye aidiyetini gösteren hususlar üzerinde durulacaktır. Ardından bu 

vesileyle varlığından haberdar olunan Tuhfetü’l-Berere şekil ve muhteva bakımından tanıtılacaktır. 

Ayrıca 17. yüzyılda üç farklı dilde Mesnevî’den beyitlerin tercüme ve şerhinin yapıldığı bu eserde, 

Türkçe manzum ve mensur metinlerin dil ve üslup özellikleri incelenerek eserin bütünü içerisindeki 

değeri tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışma ile Tuhfetü’l-Berere’ye dair edebiyat tarihindeki bir 

belirsizliğin giderilmesi ve eserin özellikle Türkçe bakımından mahiyetinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır. Bununla beraber söz konusu eserin Mesnevî ve şerh literatürüne de katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İsmail Habîbî, İsmail Ankaravî, Tuhfetü'l-Berere, Mesnevi, Şerh. 
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ALTAY DİLLERİNDE İYELİK EKLERİNİN REKONSTRÜKSİYONU 

Doktora Öğrencisi Burcu SARIKAYA 

Pamukkale Üniversitesi 

burcu.srky.46@gmail.com 

Hint-Avrupa dilleri temelinde 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan ve 19. yüzyılın ikinci 

yarısında bir dilbilimsel disiplin haline gelen karşılaştırmalı yöntem ve bunun aracı olan dilsel yeniden 

tasarlama, varsayımsal ve soyut biçimler yardımıyla bir dilin ya da dillerin orijinal ses, biçim, 

sözdizim ve anlam tarihini inceleme süreci olarak ele alınabileceği gibi aynı zamanda karşılaştırılan 

dillerden elde edilen sonuçların ürünleri olarak da görülebilir. Bu çalışmada, Altay dillerinde iyelik 

eklerinin varsayımsal değişimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Varsayımsal değişim ve gelişimleri 

değerlendirirken karşılaştırmalı metodun en önemli aracı olan iç rekonstrüksiyon metodu 

uygulanmaya çalışılmıştır. Çalışma, bu açıdan, iç rekonstrüksiyonun gerekli kıldığı iki aşamadan 

oluşmaktadır. Eş zamanlı çalışmanın sonucuna ulaşmak için ilk olarak rekonstrüksiyon 1. Adım 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Modern Türk yazı dillerinden Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, 

Gagavuz Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Salar Türkçesi, Özbek Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesi, Kazak 

Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Kırım Tatar Türkçesi, Altay Türkçesi, 

Hakas Türkçesi, Tuva Türkçesi ele alınmıştır ve eş zamanlı karşılaştırma ile bir araform/ preform 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Rekonstrüksiyonun 2. aşamasında tarihî Türk yazı dilleri sırasıyla Eski 

Anadolu Türkçesinden başlayarak Orhon Türkçesine kadarki dönem ile art zamanlı mukayeseler 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçların eskiliği bakımından uzak Çuvaşça-Yakutça ve Altay dilleriyle 

karşılaştırılarak veriler işlenmiş ve Ana Altayca için morfolojik birimler ve bunların temel fonksiyon 

aralıkları ve gelişimleri tespit edilmiştir. Rekonstrüksiyonun her iki aşamasında da dilbilimsel 

rekonstrüksiyon metodunun ekonomi, çoğunluk ve yönlülük ilkelerinden hareketle bir form tasarlama 

yoluna gidilmiştir. Sonuç bölümünde, eş zamanlı ve art zamanlı bir inceleme ile tasarlanan Altay 

dillerindeki iyelik ekleri, yapısı ve işlevleriyle birlikte açıklanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yeniden yapılandırma, İyelik ekleri, Karşılaştırmalı yöntem. 
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OSMANLI TIBBINDAKİ MÜFREDÂT ESERLERİNİN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. Burcu SIBIÇ 

Marmara Üniversitesi 

burcu.sibic@marmara.edu.tr 

Sözlük bilimi genel anlamda bir dile ait sözleri bir araya getiren, sözlüklerin hazırlanışı, türleri, 

özellikleri hakkında incelemeler yapan bilim dalıdır. Bir dilin söz varlığını kapsayan her türlü yazılı ve 

sözlü kaynak sözlük biliminin inceleme konusu olabilir. Geçmişten günümüze dil yadigârları 

incelendiğinde farklı alanlara ait farklı sözlerin, dillerin söz dağarcığına katıldığı görülür. Özellikle 

insan sağlığını temel alan tıp da bu alanlardan biridir. Temel anlamıyla “basit, mürekkep olmayan 

şeyler” olarak ifade edilen müfredât kelimesi tıp literatüründe özel bir anlam kazanarak “basit 

ilaçlardan ve onların özelliklerinden bahseden kaynak” şeklinde dilde yerini almıştır. Tıp tarihinin 

geneline bakıldığında hastalıkların tedavisi için birçok yöntem uygulandığı, özellikle bitkisel, 

hayvansal, madensel içerikli “müfred devâ” adı verilen pek çok devanın tedavilerde kullanıldığı 

görülmektedir. Geçmişten günümüze birçok uygarlık tarafından kullanılan bu yöntemler, Osmanlı 

tıbbında da yüzyıllar boyu uygulanmış ve günümüzde de değişik şekilleriyle uygulanmaya devam 

etmektedir. Müfred devâ adı verilen bu devaların bir arada bulunduğu kaynak olan müfredât eserleri 

de bu bakımdan son derece önemlidir. Müfredât eserleri incelendiğinde; bu tür eserlerin çeşitli 

hastalıklar, bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, ilaçların yapımı ve kullanım şekilleri, yararlı 

ve zararlı sonuçları, zararlı sonuçların ıslahı gibi birçok konuda detaylı bilgiler verdiği görülür. Esas 

olarak tıp konusunda yazılmış genel nitelikli bir kaynak hüviyetinde olan bu eserler, içerdikleri zengin 

kelime kadrosu, bu kelimelerin çeşitli dillerdeki karşılıklarına yer verişi, yer yer alfabetik şekilde 

düzenlenişleri ve madde başı şeklinde verilen sözcüklerle ilgili açıklamaları nedeniyle öncelikle 

sözlük bilimi açısından, daha sonra çeşitli bilim dallarına ait içerdiği bilgilerle pek çok alanın 

terminolojisi bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, genel olarak müfredât eserlerinden 

bahsedilerek özellikle sözlük şeklinde düzenlenmiş müfredât eserleri üzerinde durulacak ve bu eserler 

sözlük bilimi açısından değerlendirilerek gerek sözlük bilimi gerek çeşitli disiplinlere ait terminoloji 

yönünden önemi vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı tıbbı, müfredât, sözlük bilimi, terminoloji. 
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TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASININ ÖĞRETİMİ VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARI 

Prof. Dr. Celal DEMİR 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

cdemir@aku.edu.tr 

Anonim Türk Edebiyatı ürünleri içerisinde bazı metinler vardır ki bu metinlerde, kaybedilmiş 

topraklar, eski Türk yurtlarına duyulan özlemler, bu coğrafyalarda kaybedilmiş yiğitler, eski 

aşinalıklar, güzel komşuluklar ve diğer toplumsal yaşanmışlıklar anlatılmaktadır. Bu eserler muhtelif 

faaliyetlerde söz konusu edildiği zaman veya radyolarda çalındığında Eski Türk yurtlarının 

kültürümüzde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu anlarız, ancak bu eserleri okuyup dinlediğimiz zaman 

eski kültürümüzle buluşuruz. “Sivastopol önünde …”, “Arda yollarında …”, “Anu / Ah o Yemendir 

…”, “Selanik Selanik …”, “Estergon kalesi…”, “Tuna nehri akmam diyor…”, “Halep’in yolları …”, 

“Üsküp’ün içinde …” gibi yüzlerce Türkü, şarkı, ağıt, atasözü, halk hikâyesi ve masal, bize eski Türk 

yurtlarını hatırlatır. Bunun gibi, eski Türk ülkelerini, Türk insanını ve Türk geleneklerini anlatan o 

toprakların yerel dillerinde söylenmiş anonim ürünler de bulunmaktadır. Bu eserleri, okuyup 

dinlendiğimiz zaman millî hafızamız tazelemektedir. Eski Türk yurtlarının, Türk’e ait büyük 

savaşların ve kahramanlıkların; bizi tarihin derinliklerinde eski vatandaşlarımızla buluşturan gelenek 

ve hatıraların canlı tutulması gerekir. Ancak Ders kitaplarına girecek metinlerin seçiminde eski Türk 

yurtlarını ve Türk kültür coğrafyasını anlatan eserler daima ihmal edilmiştir. Bu eserlerin zaman 

zaman gündeme getirilip millî hafızanın tazelemesi, yayıncıların, radyocuların ve televizyoncuların 

insafına bırakılmıştır. Değerler eğitiminin tartışıldığı şu günlerde, Millî Eğitim Bakanlığının bu hususa 

dikkat çekmesi gerekir. Terbiye Kuruluna, Ders kitabı yazarlarına ve ders materyali üreten tüm yayın 

kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmamızda, anonim metinler aracılığı ile Eski Türk 

Yurtlarının millî hafızada canlı tutulmasının önemi üzerinde durulmuş, konu hem Türkçe hem de yerel 

dillerde söylenmiş metinlerden örnekler getirilerek tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eski Türk yurtları, anonim ürünler, değerler eğitimi, Türkçe ders kitapları. 
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YUNUS EMRE’NİN DİVANI’NDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME 

Prof. Dr. Cem TUNA 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

cem.topsakal@erdogan.edu.tr 

Eleştirel düşünme, bilgilerin doğruluğunu sorgulayarak, onlardan anlam çıkarma sürecini 

kapsayan önemli bir üst düzey düşünme becerileri setidir. Eleştirel düşünmenin boyutları beceriler, 

tutumlar ve işlemler olarak sınıflandırabilir. Eleştirel düşünme becerileri arasında yorumlama, analiz, 

değerlendirme, çıkarım, açıklama ve özdenetim bulunmaktadır. Eleştirel düşünme tutumları arasında 

neden arama, iyi bilgilenmeye çalışma, bütünü göz önüne alma, ana noktaya bağlı kalma, açık fikirli 

olma, kanıt ve nedenler yeterli olduğunda görüş bildirme gibi özellikler yer almaktadır. Eleştirel 

düşünmenin işlemlerinde konu hakkında ön bilgiye sahip olma, genel mantık kuralları bilgisi gibi 

gerekli standartlara sahip olma, temel eleştirel kavramları ayırt etme, deneyim ilkelerini bilme, olumlu 

zihin alışkanlıklarına sahip olunması gerekmektedir. Bu çalışmada Yunus Emre’nin Divanı’nda 

eleştirel düşünme incelenmiştir. Mustafa Tatçı tarafından hazırlanan ve H Yayınları’nca yayınlanan 

Yunus Emre Divan-ı İlahiyat temel alınmıştır. Eleştirel düşünme ile ilgili görülen dizeler bulgu olarak 

saptanmış, elde edilen bulgulara nitel veri analizlerinden içerik analizi uygulanmıştır. Bu amaçla 

toplanan veriler önce eleştirel düşünme olarak kavramsallaştırılmış, daha sonra ortaya çıkan 

kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmiş ve buna göre veriyi açıklayan temalar kendini, 

başkalarını, toplumu, hayatı, çevreyi şeklinde saptanmıştır. Bulgular ve sonuç olarak; eserde eleştirel 

düşünmede Yunus Emre kendini hırs, nefse uyma, dervişlik, gönül kırma, öğüdü kendine verme, 

başkalarına hor bakma, ilmine-ameline güvenme ve benzeri konularda eleştirmektedir. Başkalarını 

eleştiride, dervişim diyenler, aşığım diyenleri, kin tutma, temiz olma, aç gözlülük, ibadetlere güvenme, 

hocalar, âlimler, danişmentler, sofiler, pirler, cami cemaati, zenginler, fakirler, kadınlar, kızlar, 

anneler, çocuklar, yiğitler, zalimler ve benzeri ele almaktadır. Toplumu, İslami kurallara 

uyulmamasından dolayı eleştirir bunların kıyamet alameti olduğunu bildirir. Yetmiş iki milletin bir 

görülmesini ister. Hayatı öncelikle dünyanın geçiciliği, sevgisi bağlamında eleştirir. Dünya ahiretin 

tarlasıdır, ahireti kazanma yeridir. Amaç, Allah rızasını kazanmak olmalıdır. Ömrünü boşa geçirenler 

eleştirilir. Çevre anlamında toprağı hor görenleri eleştirir. Yunus Emre şiirleri ile okuyucularını 

eleştirel düşünme eğitimini uygular.  

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Divan, Eleştirel Düşünme, Eğitim. 
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RİSÂLETÜ’N-NUSHİYYE’DE ALINTI SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE İŞLETİME SOKULMASI 

Arş. Gör. Çağla BARİKAN TOPCİ 

İstanbul Kültür Üniversitesi 

c.barikan@iku.edu.tr 

XI. yüzyıla kadar tek bir koldan ilerleyen Türk yazı dili, XIII. yüzyıldan sonra farklı yazı dilleri 

kurarak gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Doğu’da Karahanlı Türkçesinin devamı olarak gelişen 

Harezm Türkçesi örnekleri ile altın bir çağ yaşanırken Batı’da yazı dili olma süreci nispeten yavaş ve 

karanlık bir yolda ilerlemiştir. Oğuzlar Anadolu coğrafyasında hakim unsur olmalarına rağmen, yazı 

dili oluşumunu sağlayan temel şartların bir araya gelmeyişi bu süreci âdeta bir serüvene 

dönüştürmüştür. Yunus Emre, XIII. yüzyıl sonları ile XIV. yüzyıl başlarında Anadolu’da kaleme 

aldığı eserlerle bu serüvende mihenk taşı olmuş, derin söylem dünyası ile Türkçeyi hak ettiği 

özgürlüğe kavuşturarak Türk edebiyatına ve şiir diline önemli bir boyut kazandırmıştır. Bilim dili 

olarak Arapçanın edebî dil olarak Farsçanın hüküm sürdüğü bir zaman ve coğrafyada Türkçeyi soyut 

kavramlar dünyası etrafında sanatkârane bir üslupla kullanan şair, çağdaşlarına ve kendisinden sonra 

yetişenlere kılavuz olmuştur. Onun Türk kültür ve edebiyat tarihine kazandırdığı şaheserlerden biri 

1307-1308 yılları arasında yazıldığı düşünülen Risâletü’n-Nushiyye’dir. Sembolik anlatımın egemen 

olduğu didaktik özellikler taşıyan eser, mesnevi türünde kaleme alınmış bir öğüt kitabıdır. Eserde akıl 

ve bilginin ışığında insana dair kimi özellikler sembolik bir dünya üzerinden zıtlıklar aracılığı ile 

anlatılır. Bu sembolik dünyada Türkçenin incelikleriyle kullanılmasının yanında Arapça ve Farsça 

kökenli alıntı sözcüklerin kullanımı da dikkat çekicidir. Türkçeyi söz konusu alıntı sözcüklerle 

harmanlayan Yunus Emre ortak Türk İslam dilinin Anadoludaki inşasında kurucu bir görev üstlenmiş, 

bu ortak dile edebî bir kimlik kazandırmıştır. Nihat Sami Banarlı’nın Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 

adlı eserinde Türklerden önce Araplar ve İranlılar tarafından geliştirilen Arapça ve Farsça kökenli söz 

ve yapıların Yunus’un dilinde “bir ebekuşağı altından geçmişcesine milliyet değiştirip Türkçeleştiği” 

açıklaması bu düşünceyi destekler niteliktedir. Bu çalışmada Risâletü’n-Nushiyye’de geçen söz 

konusu Arapça ve Farsça kökenli sözcükler ele alınacak, bu sözcüklerin Türkçe işletime nasıl 

sokulduğu ve nasıl Türkçeleştirildiği üzerinde durulacaktır. Yoğun bir şekilde din ve tasavvuf kavram 

alanına giren bu alıntı sözcüklerin Türkçeleşme sürecinde, Türkçenin hangi yapısal özelliklerinin 

etkileşimi teşvik ettiği hangilerinin karşı koyduğu tespit edilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Alıntı, Dil İlişkileri, Risâletü’n-Nushiyye, Yunus Emre. 
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE AKTARIM: ÜÇÜNCÜ DİL AKTARIM MODELLERİ 

ÜZERİNE GÖZLEMLER 

Öğr. Gör. Çağrı KAYGISIZ-Arş. Gör. Zehra Nur BAYINDIR 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi- Pamukkale Üniversitesi 

cgr.kaygisiz@gmail.com 

Yabancı dil öğretim süreçlerinin, temel amacı öğrencilerin hedef dile ilişin dilsel 

yeterliliklerinin, hedef dilin çalışma sistematiğine ilişkin sağlanacak girdiler yoluyla mümkün olan en 

üst düzeyde gelişimini sağlamaktadır. Bu nedenle yabancı dil öğretim ortamlarında verilen eğitim ile 

bu eğitimi desteklemek üzere kullanılacak dil öğretim materyallerinin tasarlanmasında hedef dilin 

çalışma sistematiği ve bu sistematik üzerinde etkili olan unsurların belirlenmesi son derece önemlidir. 

Üçüncü dil edinimi ile ilgili alan yazında karşılaşılan ilk sorun, açık bir tanım olmayışıdır. Öyle ki, 

yakın zamana kadar üçüncü dil edinimi, ikinci dil edinim sürecinde ele alınmakta ve bağımsız bir 

çalışma ve inceleme alanı olarak kabul görmektedir. Ancak yapılan çalışmalardan elde edilen 

bulgulardan hareketle üçüncü dil edinimi, müstakil bir çalışma alanı olarak kabul görmeye başlamış ve 

bu kavrama ilişkin tanımlamalar yapılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda üçüncü dil edinimi, hali 

hazırda iki dil edinmiş ve edinmekte olan dil dışında, bireylerin edindikleri veya edinmekte oldukları 

dil şeklinde tanımlanmaktadır (Cenaz, 2003). Üçüncü dil edinim çalışmalarının temel amacı çok dilli 

bireylerin, dil edinim süreçlerine ilişkin betimlemelerde bulunmaktır. Bu doğrultuda disiplinler arası 

yaklaşımla çok dilli bireylerin zihinsel süreçlerini incelemek üzere modellenen yaklaşım ve kuramlar 

modellenerek çalışmalar yürütülmektedir. bu doğrultuda özellikle fonolojik bileşenlerin edinim ve 

kullanım süreçlerine dönük çalışmalar yapılmakla birlikte (Cabrelli-Amara & Rothman, 2010; 

Hammarberg & Hammarberg 2009; Llama, 2010; Wrembel vd. 2010). sürecin karmaşıklığı nedeniyle 

çalışmaların sayısı yetersiz kalmaktadır. Üçüncü dil edinim süreciyle ilgili olarak pek çok konu 

inceleme nesnesi olarak görülmekle birlikte, üzerinde en çok durulan konulardan biri; birinci ve ikinci 

dile ilişkin bilgilerin, üçünü dilin edinim süreçlerinde ne tür bir etki yarattığıdır. Bu bağlamda üzerinde 

ısrarla durulan ve anlaşılmaya çalışılan konuların başında Öztekin ve Haznedar'ın da (2015: 32), işaret 

ettiği gibi birinci ve ikinci dile ilişkin bilgilerin, üçüncü dil edinimini ne ölçüde etkilediği gelmektedir. 

Aktarım konusu üçüncü dil ediniminin, ikinci dil edinim süreçlerinin kapsamı dışında 

değerlendirilmesiyle birlikte gündeme gelmiş ve bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar ivme kazanmaya 

başlamıştır. Özellikle söz dizimsel özelliklere ilişkin çalışmalarda hem birinci dil hem de ikinci dil, 

üçüncü dilin sözdiziminin edinimi ve kullanımı üzerinde etkili olduğunun görülmesiyle yoğunluk 

kazanan bir çalışma konusu olmuştur. Bu bağlamda, çalışmada öncelikle üçüncü dil edinimi kavramı 

üzerinde durulacak, sonrasında ise üçüncü dilde aktarım modellemeleri üzerinde durularak, söz 

konusu bu modellemelerin çeşitlenmesine neden olan "öğrenci ve temel dil farklılıkları" detaylı 
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biçimde ele alınıp irdelenerek, birinci ve ikinci dilin, üçünü dil edinim süreçlerindeki rolü 

irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğretimi, Üçüncü Dil Edinimi. 
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RİZE TÜRKÜLERİNDE ŞEKİL VE MUHTEVA 

Arş. Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

damlanur.kucukyildiz@erdogan.edu.tr 

Türk halk edebiyatının en zengin türlerinden biri olan türküler, geçmişten bugüne halkın 

duygularına tercüman olmuştur. Türkülerde toplumsal konular işlenmiş, bireylerin duyguları dile 

getirilmiştir. Türkülerle ilgili yapılacak her çalışma, yöreleri ve yörede yaşayan insanları daha iyi 

tanıma imkânı sunacaktır. Bu durum, TRT repertuvarında yer alan Rize yöresi türkülerini çeşitli 

yönleriyle inceleme ihtiyacı meydana getirmiştir. Rize türkülerini şekil ve muhteva açısından bir arada 

inceleyen bilimsel bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Çalışmanın amacı, böyle bir bilimsel 

çalışmayı ortaya koymak ve Rize türküleriyle ilgili yapılacak diğer çalışmalara basamak oluşturmaktır. 

Bu çalışma, TRT Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi 1-2 kitaplarında yer alan 59 Rize 

türküsünün şekil ve muhteva açısından incelenmesinden oluşmaktadır. Çalışmada, Rize türkülerinin 

ilçelere göre dağılımı, kaynak kişi bilgileri, derleyenleri, şekil özellikleri vb. üzerinde durularak 

türküler yapıları ve konuları bakımından bir tasnife tabi tutulacaktır. Türküler, bulunduğu coğrafyadan 

bağımsız değillerdir. Her yörenin türküsünde o yöreden ve yörenin coğrafyasından birtakım esintiler 

bulmak mümkündür. Bu yüzden bulunulan coğrafya, türkülerin diline de etki eder ve bölgede yaşayan 

insanların yaşam şeklini yansıtır. Rize türkülerinde dağ, deniz, dere, yayla gibi birçok coğrafi unsur 

geçmektedir. Bununla ilişkili gemi, kayık, yelken, sandal gibi sözcükler de yer almaktadır. Türkülerin 

içinde Trabzon, Tonya, Akçaabat, Hopa gibi yakın coğrafya isimlerinin geçmesi de dikkat çekicidir. 

Ayrıca çaylıklar, çay toplama, atmacacılık, giyim-kuşam, yeme-içme vb. yöreye dair kültürel unsurlar 

türkülerin içinde geçmekte veya işlenmektedir. Dolayısıyla çalışmada; Rize türkülerinde karşımıza 

çıkan coğrafya, insan-mekân ilişkisi ve kültürel unsurlar da ele alınacaktır. Bu çalışmayla türkülerde 

yer alan deyimler de tespit edilecek ve Rize türkülerindeki deyim zenginliği ortaya konulmuş 

olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Rize, türkü, tasnif, şekil, muhteva, coğrafi unsurlar, deyimler.  
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MEHMET AKİF ERSOY’UN MEKTUPLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM 

PROGRAMINDA BELİRTİLEN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINDA 

KULLANILABİLİRLİĞİ: FİRÂKLI NAĞMELER ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

demet.sanciuzun@erdogan.edu.tr 

Zaman zaman ekonomik, askerî ya da teknolojik güç toplumların sahip olduğu en önemli 

unsurlar olarak kabul edilse de hepsinin ötesinde ve üstünde önemli olan “insan gücü”dür ve bu 

bilinçte olan toplumlar en büyük yatırımlarını eğitim alanına yaparlar. Eğitim ile de bilgi edindirmek, 

meslek sahibi etmek ve değer kazandırmak hedeflenir. Çünkü bu sayede bilgili, becerikli, kendini 

yetiştirmiş insanları ortak değerlerde birleştirerek toplumun da devamlılığı sağlanmış olur. Türkçe 

Dersi Öğretim Programı da aynı amaçla kök değerler ve bu değerlere bağlı alt değerler perspektifi ile 

oluşturulmuştur. Türkçe derslerinde bu perspektife uygun eğitimin verilmesinde ders kitapları, ders 

kitaplarında bulunan metinler en önemli araçlardır. Ders kitabı yayıncılarının zaman zaman metin 

bulma zorluğunu dile getirmeleri, araştırmacıların ders kitaplarındaki metinleri kimi hedefleri 

gerçekleştirmede yetersiz bulmaları zengin edebiyatımızın imkânlarından yararlanılmadığının 

göstergesidir. Bu eksikliği gidermek için edebiyatçılarımızın eserleri uzmanlar tarafından çeşitli 

yönleriyle taranmalı ve ana dili öğretiminin hedeflerine, kazanımlarına göre sınıflandırılarak ilgililerin 

kullanımına sunulmalıdır. Kişiliği ve eserleri ile örnek bir şahsiyet olan Mehmet Akif Ersoy’un 

yazdığı mektuplar sade bir dille, samimî bir üslupla yazılmış olmaları dolayısıyla ana dili eğitimine; 

içerdikleri değerler bakımından da Program’da yer alan “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, 

saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” kök değerlerinin kazandırılmasına 

uygundurlar. Bu çalışma ders kitabı yayıncılarına, öğretmenlere, eğitim öğretim faaliyetlerinde 

kullanılacak materyal üretmek isteyen araştırmacılara alternatif metinler önermek amacıyla 

yapılmıştır. Mehmet Akif Ersoy’un Mısır’da yaşadığı dönemde ailesine yazdığı, “Firaklı Nâmeler” adı 

ile yayınlanan mektupları ilettiği değerler açısından incelenmiş, Türkçe Dersi Öğretim Programı 

kapsamında kök değerlerin ve alt değerlerin kazandırılmasında kullanılabilirliği tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Çalışmada Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışma, doküman incelemesine göre 

desenlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonunda kök 

değerlerin öğretiminde kullanılabilecek mektupların olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Değer Eğitimi, Mehmet Akif Ersoy, Firaklı Nağmeler, 

Ders Kitabı. 
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GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK’TE YER ALAN AKRABALIK ADLARININ ANLAMSAL 

DEĞİŞİMİ 

Arş. Gör. Derya KARATAŞ 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

derya.karatas@ahievran.edu.tr 

Türkçe, akrabalık adlarının varlığı yönüyle zengin bir dildir. Bu durum, Türklerin toplumsal 

yapısıyla ve yaşam tarzıyla ilişkilendirilebilir. Çoğu dilde birden fazla akrabalık durumu için tek bir ad 

kullanılırken Türkçede birden fazla kelimenin tek bir akrabalık durumunu karşılaması bu zenginliği 

gösterir niteliktedir. Türkçenin tarihî dönem metinlerinden başlamak üzere Güncel Türkçe Sözlük'te ve 

ağızlarda akrabalıkla ilgili pek çok kelime yer almaktadır. Güncel Türkçe Sözlük içerisinde yer alan 

yüz elli civarındaki akrabalık adlarının bir kısmı Göktürk Yazıtları'nda dahi görülürken, bir kısmı daha 

geç dönemlerde Türkçeye girmiştir. Bunun dışında tarihî dönem metinlerinde yer alıp Güncel Türkçe 

Sözlük'te bulunmayan veya sadece ağızlarda görülen akrabalık adları da mevcuttur. Akrabalık 

adlarının önemli bir kısmı ise anlam bakımından çeşitli değişikliklere uğrayarak varlığını 

sürdürmüştür. Bu değişimleri; anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam kötüleşmesi, anlam 

iyileşmesi ve başka anlama geçiş olarak sınıflandırmak mümkündür. Akrabalık adlarından anne, baba, 

abla, abi, teyze, amca gibi kan bağıyla bağlı olunan bir akrabalığı belirten kelimelerin günümüz 

Türkçesinde akraba olmayan kişiler için de bir hitap sözü olarak kullanılmasıyla anlam genişlemesi; 

ahfad, oğlan, -zâde gibi kelime ve eklerin iki cinsiyeti belirtirken Türkiye Türkçesinde tek bir cinsiyeti 

ifade etmesiyle de anlam daralması örneklerini oluşturduğu görülür. Bunun yanında bala, çocuk, er 

kelimelerinde anlam iyileşmesi; görümce, herif, kaynana, karı gibi kelimelerde ise anlam kötüleşmesi 

olayları yer alır. Bu çalışmada Güncel Türkçe Sözlük’te yer alan tüm akrabalık adları tarihî dönem 

metinlerindeki ve günümüz Türkçesindeki kullanımlarıyla kıyaslanarak kelimelerdeki anlamsal 

değişimler saptanmaya çalışılmıştır. Bu sayede Türkçenin söz varlığı içerisinde önemli bir yere sahip 

olan akrabalık adlarının geçirdiği anlamsal değişim ve bu anlamsal değişimlerden hangilerinin 

yoğunlukta olduğu tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: akrabalık adları, anlam değişmeleri, Güncel Türkçe Sözlük, söz varlığı. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA “HALKBİLİMİ 

UNSURLARININ” KULLANIMI 

Öğr. Gör. Derya DOĞAN GÖK 

Kastamonu Üniversitesi 

ddogan@kastamonu.edu.tr 

Dil öğretimi uzun ve kapsamlı bir süreçtir. Kültür bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hedef dili, 

kültürel ögelerle birlikte sunmak dil öğretimini daha etkili kılmaktadır. Dil öğretimi aynı zamanda, 

kültür öğretimidir. Çünkü dil, kültürel yapıdan beslenmektedir. Bu nedenle birbirinden ayrı 

düşünülemez. Dil öğretiminde kültürel unsurlar elbette kullanılmaktadır. Ancak yapılan incelemelerde 

ders kitaplarında halkbilimi unsurlarındaki dağılımda eksiklikler görülmektedir. Bu durum yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimine getirilecek çeşitli önerilerle zenginleştirilebilir. Kültürü oluşturan parçaların 

her biri halkbilimi disiplini içerisinde yer almaktadır. Halkbilimi unsurları denilince akla pek çok 

kültür ögesi gelmektedir. Masal, hikâye, efsane, ninni, mani, bilmece, fıkra, atasözü, deyim, yemek 

kültürü, giyim kuşam, inanç inanış unsurları, hayatın dönüm noktalarına ait gelenek ve uygulamalar 

gibi çok geniş bir kültür yelpazesi söz konusudur. Burada asıl önemli olan ise halkbilimi unsurlarının 

hangi seviyelerde ve hangi dil becerilerinde nasıl verilmesi gerektiğidir. Yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde kullanılan temel kaynaklar, ders kitaplarıdır. Bu ders kitaplarındaki metinler, öğretimin 

gerçekleşmesinde önemli araçlardır. Öğreniciler her düzeyde (A1-A2-B1-B2-C1) ders kitaplarında yer 

alan metinlerden faydalanmaktadır. Çalışmamızda öncelikle ders kitaplarında sınırlı sayıda yer alan 

halkbilimi unsurları tespit edilmiş, devamında içerisinde halkbilimi unsurlarını barındıran öneri 

metinler ve metinleri tamamlayan etkinlikler verilmiştir. Halkbilimi unsurlarının, hangi düzeyde ve 

hangi dil becerisi ile verilmesi gerektiği meselesi çalışmanın sonuç kısmında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Halkbilimi Unsurları, Ders 

Kitapları.  
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KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KAN DAVASINA DAİR BAZI İFADELER: “KAN YAGI VE 

KIZIL DÜŞMAN” 

Dr. Öğr. Üyesi Deva ÖZDER 

Karabük Üniversitesi 

devaozder@karabuk.edu.tr 

“Kan ve kan akıtma” ifadelerinin hemen hemen bütün kültürlerde çağrıştırdığı öncelikli menfî 

kavramlar “ölüm” ve “düşmanlıktır.” Nefret, kin, öfke gibi duyguların; öç alma, misilleme yapma, 

katletme vb. düşüncelerin hâkim olduğu ve genellikle de kan dökülerek sonuçlanan düşmanlıklar “kan 

düşmanlığı” olarak nitelendirilmektedir.  

“Kan davası” yahut “kan düşmanlığı” iki kişi arasında kişisel menfaatlerin çatışması, tarafların 

güçlerini birbirlerine kabul ettirebilme ve birbirleri üzerinde hâkimiyet kurabilme isteği gibi çeşitli 

sebeplerle başlayan kavganın kuşaktan kuşağa geçerek kökleşmiş bir düşmanlık hâline gelmesidir. 

Klasik Türk şiir geleneğinde de birbirlerine olan husumetleriyle bilinen birtakım unsurlar arasındaki 

düşmanlık ilişkisi açıklanırken bazı durumlarda “kan yagı” ve “kızıl düşman” ifadelerinin kullanıldığı 

görülmektedir. Sıradan bir düşmanlıktan çok daha fazlasına işaret eden bu ifadelerin yer aldığı 

beyitlerde, söz konusu husumetin çok eskilere dayandığı belirtilmekle birlikte öfke, garez, nefret gibi 

duyguların da daha yoğun bir şekilde işlendiği görülmektedir. 

Çalışmada kökeni çok eskilere kadar dayanan bir olgu olan kan davası ve kan düşmanlığının 

“kan yagı” ve “kızıl düşman” ifadeleri çerçevesinde klasik Türk şairlerince nasıl ele alındığı ve bu 

ifadelere gerçek anlamının dışında ne tür sembolik anlamlar yüklendiği örnek beyitler ışığında tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, düşmanlık, kan davası, kan yagı, kızıl düşman. 
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TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGI DÜZEYLERİ VE KONUŞMA 

KAYGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Öğr. Gör. Dilara KESKİN 

Başkent Üniversitesi  

dilarak@baskent.edu.tr 

Temel amacı dinleme, okuma, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisi ile diğer 

zihinsel becerilerin geliştirilmesi olan Türkçe öğretiminde; öğretimi gerçekleştiren kişilerin de bu dört 

temel dil becerisinde yetkin olmaları ve kendilerini başarılı hissetmeleri gerekmektedir. Üretici bir 

etkinlik olan konuşma, özellikle bir topluluk karşısında gerçekleştirildiğinde bireylerin kendini stres 

altında hissetmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada; Türkçe öğretmeni adaylarının 

konuşma kaygı düzeylerini belirlemek, kendi görüşlerinden de hareketle derinlemesine ve ayrıntılı 

sonuçlara ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara’da bulunan bir vakıf 

üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Birinci (n= 49), ikinci (n=45), üçüncü (n= 45) ve dördüncü (n=42) sınıfta öğrenim 

görmekte olan toplam 181 öğretmen adayına Sevim (2012) tarafından geliştirilen "Öğretmen 

Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği" uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının kaygılarının 

sınıf düzeyinde hangi boyutta olduğuna dair ilk verilerin yorumlanmasının ardından, her sınıf 

seviyesinden en az bir kişinin bulunduğu toplam beş kişilik bir çalışma grubunda da odak grup 

görüşmesiyle nitel veriye ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler; her sınıf 

seviyesinde konuşma kaygısının yaşandığını, sınıf seviyesi ve alt boyutlara göre bu kaygının farklılık 

gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Odak grup görüşmesinden elde edilen veri de nicel veriyi destekler 

niteliktedir. Bu bağlamda araştırma sonuçlarının ilgili alan yazını ile uyumlu olduğu görülmüş ve 

buradan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kaygı, konuşma, konuşma kaygısı, öğretmen adayları.  
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KARAHANLI TÜRKÇESİ HUKUK TERİMLERİNE KÜLTÜR DİLBİLİMİ AÇISINDAN BİR 

BAKIŞ 

Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ 

Gazi Üniversitesi 

akbaba.dilek@gmail.com 

Dil ve birey arasında olduğu gibi dil ve toplum arasında da karşılıklı bir ilişki, bir etkileşim 

mevcuttur. Dil, toplumun izlerini taşırken toplum da kullandığı dilin çerçevesi içinde yer alır. 

İnsanoğlu gelenekleriyle, kültürüyle toplum içinde var olurken dil de bundan ayrı bir varlık gibi 

düşünülemez. Dil; konuşulduğu toplumun dünya algısını, karakterini, değerlerini, dünyayı yorumlayış 

biçimini gösterir. Dilde yer alan söz varlığı ise toplumun dili algılayışının en önemli yapı 

taşlarındandır. Nasıl ki toplumların dinî, siyasî, sosyal, ekonomik, kültürel yapısı değişiklikler 

gösteriyorsa, bunları yansıtan dillerde de değişiklikler olur. Bu değişiklikler diller arasında olabildiği 

gibi aynı dilin kendi içindeki bazı dinamiklerden kaynaklanan sebeplerle (çağdaş veya tarihî) dilin 

kendi içinde de oluşur. Kültür dilbilimi içinde değerlendirilebilecek bu bakış açısı, dilin tarihî veya 

çağdaş lehçeleri içinde ayrı ayrı incelenebilir. Eski Türkçenin son dönemi olarak nitelendirilen 

Karahanlı Türkçesi; yeni bir dinin etkisiyle toplumun sosyal açıdan değişikliğe uğradığı bir dönemdir. 

Bu dönem, Eski Türkçenin bütün özelliklerini taşımakla birlikte, din değişikliği ile dilin de 

değişmesinin kaçınılmaz olduğu bir yapı sergilemiştir. Uygur Türkçesi döneminde Sanskritçeden, 

Soğdakçadan, Çinceden kelime alışverişi yapılırken, Karahanlı Türkçesi döneminde Arapça ve 

Farsçadan Türkçeye kelimeler girmeye başlamıştır. Bilindiği üzere Kutadgu Bilig, Dîvânu Lügâti’t-

Türk, Atebetü’l-Hakâyık ve Satır Altı Kur’an Tercümesi hem bütün Türk dili tarihinin hem de 

Karahanlı Türkçesinin şaheserleri olarak günümüze kadar gelebilmiştir. Bir dilin geçirdiği tarihî 

dönemlerin söz varlığı üzerinde yapılacak incelemeler farklı alanlarda olabilir. Hukuk konusunun söz 

varlığı ele alındığında Karahanlı Türkçesinde baş, erlen-, k̟ına-, k̟ızıl-, nom, tanuk̟ vb. terimlere 

rastlamak mümkündür. Bu bildiride Karahanlı Türkçesinde hukuk terimleri incelenecek, bunların 

kültür dilbilimi bakımından gösterdiği etkileşimler üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karahanlı Türkçesi, hukuk terimleri, kültür dilbilimi. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİNDE 

KULLANILAN ÖLÇME GÖREVLERİ 

Öğr. Gör. Dr. Dilek KOCAYANAK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

dilekkocayanak@nevsehir.edu.tr 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme eğitim sürecinin akışında yol 

göstericidir. Eksik yönlerin neler olduğunu somutlaştırır, yeniden yapılandırılması gerekenlerin ise ne 

yönde olması gerektiğini gösterir. Okuma, dinleme yazma ve konuşma becerilerinin kendine özgü 

ölçme değerlendirme teknik ve araçlarının yabancı dil öğretim sürecindeki gelişmelere göre farklılık 

göstermesi olağandır. Gelişmelere bağlı olarak kuramsal düzlemde önerilen tüm yenilikler aslında 

eğitimi ve bununla birlikte ölçme değerlendirme aşamalarını nitelikli kılma çabasıdır. Yabancı dil 

olarak Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin ölçümünde kullanılan tekniklerin aynı zamanda ölçme 

değerlendirme tekniği olarak kullanıldığını, temel amacın geri-dönüt vermek olduğunu ve pedagojik 

açıdan öğrenmeyi desteklediğini söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla başarılı bir şekilde dinleme 

becerisinin ölçümünün bir öğrenme tekniğinden çok bir test tekniği olduğu yadsınamaz. Dinleme 

becerisinde kullanılacak test tekniklerinin ölçme değerlendirmenin üç temel öğesi olan kullanışlık, 

geçerlilik ve güvenirlik ölçütleri bağlamında belirlenmesi, hazırlanması ve tanımlanması 

gerekmektedir. Dinleme becerisini ölçme sürecinde kullanışlık kavramı; değerlendirme aşamasının ne 

kadar süreceği, değerlendirmenin maliyeti (ekonomik olup olmadığı), ne tür araçlar kullanıldığı ile 

ilgiliyken içerik, yapı ve ölçüte dair özellikler geçerliliği değerlendirmede kullanılan ölçütlerdir. 

Güvenilirlik ise kullanılan tekniğin her ölçümde aynı sonucu vermesi, neyi ölçmekle yükümlüyse onu 

ölçmesi anlamındadır. Bu değerlendirme ölçütleri birbirini etkileyen ve karşılıklı olarak birbirine 

bağımlı kavramlardır ayrıca ölçme ve değerlendirme yaklaşım ve uygulamalarıyla da iç içedir. 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinleme 

becerisinin ölçümünde kullanılabilecek teknikler üzerinde durulmuş ve derlenen teknikler bilgiyi 

yorumlamanın iki önemli dayanağı olan güvenilirlik ve geçerlilik; verilerin toplanmasında uygulama 

sorunlarının tartışıldığı kullanışlık kavramları bağlamında değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, dinleme becerisi, ölçme görevleri. 
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BİLDİRİ ÖZETLERİNDE FİİL, KİP VE ÇATI 

Öğr. Gör. Dr. Dursun DEMİR 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

dursun.demir@gop.edu.tr 

Son yıllarda akademik Türkçe üzerine yapılan çalışmalarda az da olsa bir artış göze 

çarpmaktadır. Bununla birlikte, akademik metin türleri içerisinde önemli bir yere sahip olan bildiri 

özetleri hakkında çok fazla çalışma yapılmamıştır. Özetler hem makalelerin, hem bildirilerin ve hem 

de tezlerin en çok okunan bölümlerini teşkil etmektedir. Okuyucuların ciddi bir kısmı, çalışmaların 

özetini okuyarak metnin tamamını okuyup okumayacağına karar vermektedir. Bunun farkında olan 

araştırmacılar, özet yazımına özel bir önem vermekte ve çalışmalarını daha fazla okuyucuya 

ulaştırmak için özetlerini etkili cümleler ve akademik bir üslupla yazmaya gayret etmektedirler. 

Eğitim bilimleri alanında sunulmuş 74 bildirinin incelenmesinin amaçlandığı mevcut çalışmanın, bu 

alandaki boşluğun doldurulmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Çalışmada, bildiri cümlelerinin 

yüklemleri kip ve çatı açısından incelenmiştir. Bildiri özetlerinde yer alan cümleler kelime işlemci 

dosyasına, bu cümlelerin yüklemleri de Excel dosyasına yüklenmiş ve verilerin analizi manuel olarak 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda, özetlerde yer alan cümlelerin kuruluşunda en çok “kullanmak” 

fiilinin, kip olarak öğrenilen geçmiş zamanın (%54) ve fiil cümlelerinde çatı olarak edilgen yapının 

(%64) tercih edildiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarının, akademik Türkçe alanında yapılan 

çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bildiri özetleri, fiil, kip, çatı, yüklem. 
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TÜRKÇEDE DEĞİL PARÇACIĞI İLE YAPILAN OLUMSUZLUK 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özge GÜRKAN 

Hacettepe Üniversitesi 

ozgedemir@hacettepe.edu.tr 

Bütün dünya dillerinde bir önermenin anlamını olumsuzlaştırmak için kullandığı belli 

dilbilimsel yollar vardır. Bununla birlikte, diller, bu olumsuzluğu nasıl ifade ettiklerine göre 

birbirlerinden çeşitli yönlerle ayrılabilirler. Hatta bir dil kendi içinde bile çok çeşitli olumsuzlaştırma 

stratejileri sergileyebilir. Örneğin Türkçede standart olumsuzluk, eylemden eylem yapan -mA 

biçimbirimiyle; adcıl olumsuzluk, değil parçacığıyla; varoluşsal olumsuzluk, yok ile yapılır. -sXz eki 

ise adları olumsuzlaştırmaya yarayan bir olumsuzluk işaretleyicisidir. Bunların dışında hiç, hiçbir şey, 

hiçbir zaman, asla, katiyen gibi Arapça ve Farsçadan alınmış ödünç sözlüksel birimler de, cümlede 

olumsuzluk bildiren pekiştiricilerdir. Alanyazında olumsuzlukla ilgili çok çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır ve bu çalışmanın yöntemsel çerçevesinin oluşturulmasında Tura 1981, Schaaik 1994, 

Zeijlstra 2004, Erk-Emeksiz 2010, Üstünoava 2016 gibi çalışmalar rol oynamıştır. Bu çalışmanın odak 

konusu, Türkçede değil parçacığı ile yapılan olumsuzluktur. Değil, i- eylemi ile kurulan koşaç 

cümlelerinin olumsuzlaştırılmasında kullanılır: Üzgün-üm. > Üzgün değil-im vb. Bu yüzden 

olumsuzluk koşacı olarak da bilinir. Bitimli bir cümle veya kurucu olumsuzlaştırmada kullanılan değil 

parçacığı, ilgili cümle veya kurucuyla olan olumsuzluk ilişkisinde sözdizimsel, anlambilimsel, işlevsel 

ve edimbilimsel pek çok özellik sergilemektedir. Bu çalışmada bu özelliklerden yararlanarak değil’in 

kullanımlarına yönelik bir betimleme yapılmıştır. Bu kullanımlar, adcıl olumsuzluk, eylemcil 

olumsuzluk, karşıtsal olumsuzluk ve eklenti soruları olmak üzere dört ana başlıkta ele alınmıştır. 

Çalışmanın örneklemle ilgili verisi ise derlem temelli bir uygulama olan Türkçe Ulusal Derleminden 

(TUD) oluşturulmuştur (Aksan vd. 2012). 

Anahtar Kelimeler: Olumsuzluk, Türkçede olumsuzluk, değil, olumsuzluk koşacı, adcıl 

olumsuzluk.  
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“İSTİKLAL MARŞI”NIN SÖZ VARLIĞININ TERS DİZİMİ 

Dr. Ebubekir ERASLAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

ebubekireraslan@mu.edu.tr 

Ters dizim; bir sözcüğün son sesinden ilk sesine doğru sıralanmayı ifade eden bir kavramdır. 

Ters dizim, ses ve şekil bilgisi açısından bir dilin eş zamanlı ve art zamanlı olarak incelenmesini 

kolaylaştıran bir sözlük bilimi terimidir. Ülkemizde ve dünyada son yıllarda sözlükçülük alanı 

genişliyor ve gelişmektedir. Türkçede de sıklık, ters dizin veya ters dizim çalışmaları gittikçe 

artmaktadır. Özellikle tarihî metinlerin söz varlığıyla ilgili ters dizim çalışmalarının gün geçtikçe 

çoğaldığına şahitlik edilmektedir. 12 Mart 1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı tüm Türk milletinin 

ortak paydasıdır. İstiklal Marşı, kara günlerinde bir ulusun umudu olmuş manzumeler üstü bir edebî 

değerdir. Hem Türkiye’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal marşıdır. Bu sebeplerle 

yazılışı ve kabulünün 100. yılı olan 2021 yılı, İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilmiştir. İstiklal Marşı 

yılında, marşın söz varlığının ters dizimi hazırlanarak İstiklal Marşı’nın hem maddî hem de manevî 

anlamının daha iyi idrak edilmesi hedeflenmiştir. Böylece marşın söz varlığı ses ve biçim bilimi 

açısından daha rahat yorumlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ters dizim, İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy, biçim birimi, Türkçe. 
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İZAHTAN SÖYLEME: SERVET-İ FÜNÛN’DA “YENİ İFADE” SÖYLEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem GÜZEL 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

ekrem.guzel@erdogan.edu.tr 

Servet-i Fünûn nesli yazar ve şairleri, yeni bir düşünce ve duyguyu yansıtmak için yeni bir ifade 

ve üsluba ihtiyaç olduğunu düşünürler. Özellikle şiirde yarattıkları yeni ifade ve söyleyiş tarzı onları 

Türk edebiyatı tarihinde farklı bir noktaya taşır. Dil ve söyleyiş tercihlerinden dolayı tartışmalara sebep 

olan Servet-i Fünûncular, dekadanlıkla suçlanırlar. Bu tarz suçlamalara cevap vermek ve yarattıkları 

yeni edebiyat dilinin mahiyetini açıklamak için teorik yazılar kaleme alırlar. Tartışmalar etrafında 

oluşan yazılardan başka Servet-i Fünûncuların edebî metinlerinde de bu yeni dili, ifadeyi açıklama 

niyeti taşırlar. Bu niyet, zamanla tartışmaların dışında hem teorik yazılarda hem de edebî metinlerde 

görülen bir söylem biçimine dönüşür. Mesela Cenab Şahabeddin “Yeni Elfâz ve “Yeni Ta’birât” 

başlıklı yazılarında dilde ne yaptıklarını anlatmakla kalmaz, bunu estetik bir endişe olarak şiirlerinde de 

işler. Tevfik Fikret’in edebiyat yazılarında ve şiirlerinde de gördüğümüz bu durum; yine Halit Ziya’nın 

Mai ve Siyah romanında, Ahmet Cemil üzerinden, kurmaca düzleme taşınır. Bu anlamda, Servet-i 

Fünûncular ürettikleri yeni ifade söylemi üzerinden dil-insan, dil-düşünce arasındaki ilişkiden söz 

ederler. Günlük dilin canlı ve değişen bir varlık olan insanı yansıtmada yetersiz kalışını ve bu yüzden 

yerli yerinde bir ifade arayışı içerisinde olduklarını açıklamaya çalışırlar. Dilin varlığı açığa çıkarıcı 

yönü üzerinde dururlar.  

Bu çerçevede çalışmanın amacı, Servet-i Fünûn nesli yazar, şair ve eleştirmenlerin yeni ifadeye 

(elfaz) dair izahatlarının zamanla bir söylem hâlini almasını ve bunun onların edebî metinlerinde estetik 

bir endişe olarak ortaya çıkmasını ele almaktır.  Bu nesil ediplerinin teorik yazıları, eleştirileri ve 

tartışmalarında savundukları, yaratmak istedikleri “yeni ifade” tarzını nasıl açıkladıklarına dikkat 

çekmek ve bunun ardında yatan niyete ve felsefeye ışık tutmaktır. Bu bağlamda Cenab Şahabeddin, 

Tevfik Fikret, Halid Ziya, Süleyman Nazif gibi simaların yeni ifadeyi, yerli yerinde bir ifade bulabilme 

arzusunu bazı teori yazıları, roman ve şiirler üzerinden göstermektir. Böylece konuyu edebiyatın 

özerkliği, dilin imkânları ve sınırları, düşünce ve duyguların ne kadar aktarılabilir olduğu dolayımında 

ele almaktır.   

Anahtar Kelimeler: Servet-i Fünûn, yeni ifade, söylem.  
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AZƏRBAYCAN-TÜRK DİLİNİN LÜĞƏT TƏRKİBİNİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ 

MORFOLOJİ VƏ SİNTAKTİK ÜSULUN ROLU 

Doç. Dr. Elbrus VELİYEV 

Nahçıvan Devlet Wniversitesi 

elbrusveliyev79@gmail.com 

Söz yaradıcılığı prosesi dilimizdə əsas semantik kateqoriyalardan biridir. Dilin leksik sisteminin 

inkişafında müstəsna əhəmiyyətə malik, dilin spesifik xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən, 

Azəzbaycan-Türk dilini zənginləşdirən bu proses həm də dilimizin möhtəşəmliyi, elastikliyi, çevikliyi 

və ifadəliliyini sübut edən amil¬lərdən biridir. Söz yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyəti sözdə yeni bir 

mənanın yaradılmasıdır ki, bu proses eyni zamanda sözləri yeni şəraitə uyğun seçib işlətməyə imkan 

verir. Odur ki, söz yaradıcılığı prosesi dilin ən zəruri tədqiqat sahələrindən biri hesab edilir. Söz 

yaradıcılığının inkişafı qədimdən mövcuddur və dilimizin lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm 

rol oynayan bu proses iki istiqamətdə -morfoloji və sintaktik yolla özünü göstərir: 1. Morfoloji yolla 

söz yaradıcılığı prosesi əsasən leksik şəkilçilərin vasitəsilə izlənilir. Azərbaycan dilinin milli 

səciyyəsini qoruyub, əsrlərin dərinliklərindən dövrümüzə qədər gətirib çıxaran dil vahidlərindən biri 

də məhz şəkilçilərdir. Xatırlatmaq lazımdır ki, Azərbaycan dilinin söz yaratmaq vasitələri, əsasən 

müxtəlif məqsədlərlə sözlərə əlavə edilən və onlara yeni-yeni mənalar aşılayan sözdüzəldici 

şəkilçilərdir. XIV-XVIəsr abidələrinin dili üzərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu abidələrin 

dilində yaranmış yeni sözlər ya bu şəkilçilər vasitəsilə, ya da sintaktik yolla düzəlmişdir. 2. Sintaktik 

yolla söz yardıcılığı isə əsasən ad+ad, ad+feil, feil+feil zərf+feil modeli əsasında təzahür edir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan-türk ədəbi dilində söz yaradıcılığı prosesi tarixi kateqoriyadır. 

Orta əsrlər ədəbi nümunələrinin dili göstərir ki, XIV-XVI əsrlərdə artıq Azərbaycan dilinin normativ 

qrammatikası mövcud idi. Bununla əlaqədar olaraq, dilin ədəbi dil kimi sabitləşməsində norma ilə 

yanaşı, ədəbi ənənənin və janrların da böyük rolunu nəzərə almaq lazımdır. Əsasən poetik əsərlərdən 

ibarət olan XIV-XVI əsrlərin yazılı abidələrinin dilinin sonrakı dövrlərlə və müasir dillə 

müqayisəsində ümumi və fərqli cəhətləri tədqiq etmək bir qədər çətindir, çünki poetik dildə söz 

yaradıcılığı prosesi müasir dildə söz yaratma prosesindən çox fərqlənir. Məhz bu fərqləri ortaya 

çıxarmaq üçün də, dilin tarixi qrammatik quruluşunu əks etdirən XIV-XVI əsrlərə aid yazılı abidələrin 

dilində söz yaradıcılılğı prosesini izləmək olduqca zəruri bir məsələdir. 

Anahtar Kelimeler: Azərbaycan-Türk dili, morfoloji, sintaktik, ədəbi dil, söz yaradıcılığı. 
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BAĞIMSIZLIKTAN SONRA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE DİL POLİTİKASI 

(KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ) 

Doç. Dr. Elçin İBRAHİMOV 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi  

elchinibrahimov85@mail.ru 

Devlet dili sosyo-dilbilimsel bir konu olarak uzun zamandır var olmasına rağmen, sosyo-

dilbilimsel bir kavram olarak yenidir ve içinde yaşadığımız yüzyılla daha tarihsel bağlantılıdır. 

SSCB’nin dağılmasından sonra kurulan bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde en benzer (özgün) ortak 

özelliklerden biri de yaklaşık 70 yıl devam eden ekonomik ve medeni oluşum, başka ifdeyle desek Rus 

medeniyeti ve komunist felsefesinin tamamen kabül edilmesiydi. Çünkü Rus medeniyeti bu halkların 

medeni değerlerini gözden salmış, komunist felsefesi - ideolojisi, komunist modeli de yoksul 

kalmlarına neden olmuştur. Yeni cumhuriyetlerde dil politikası esasen milletçilik üzerinden yapıldı 

(Azerbaycan, Türkmenistan). Bunun da esas nedeni ister Çarlık Rusyası döneminde, isterse de SSCB 

döneminde uygulnan milletler politikasının merkezinde yerel dillerin (ana dillerin) olmasıydı. Milli dil 

konusu Rus dil politikasının esas aracıydı. Yaklaşık bir asır uygulanan poltikalarla dil meselesi öyle 

bir hassas noktaya gelmiştir ki, Sovyetler Birliği dağılmadan önce tüm Birlik cumhuriyetlerinde 1989-

1990 yıllarında birkaç dil yasası kabül edildi. Azerbaycan (23 Eylül 1989), Özbeksitan (21 Ekim 

1989) milli dillerini devlet dili ilan eden kararlar kabül edilmiştir. Bu bağlamda, bağımsızlık sonrası 

Türk Cumhuriyetlerinde dil politikalarını; Latin alfabesine geçerek ulusal dili geliştirmek, ulusal 

dillerin durumunu geliştirmek, ulusal kimliği geliştirmek, ulusal dili konuşanların sosyolojik, politik 

ve ekonomik konumlarını geliştirmek vb. şeklinde belirte biliriz. Bu makalede Sovyetler Birliğinin 

dağılmasından sonra bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde ve Kazakistanda yapılan dil politikası 

araştırılmıştır. Özellikle araştırmamızda Kazakistanda günümüzde uygulanan dil politikalarından 

(Layin alfebesine geçiş) detaylı şekilde bahsetmeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Dil politikası, bağımsız Türk Cumhuriyetleri, milli dil, Türk dünyası, 

alfabe değişikliği. 
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TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN HAL EKLERİNİ KULLANIM 

DURUMLARININ İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Elif AKTAŞ 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

elif.aktas@alanya.edu.tr 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi son yıllarda oldukça önem kazanan hususlardan biri 

olmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenicilerin kendi ana dillerinden getirdiği 

aktarımlar, Türkçeyi kullanırken yaptıkları hatalara da yansımaktadır. Eklemeli diller grubunda yer 

alan Türkçe için eklerin önemi büyüktür. Yabancılara Türkçe öğretiminde de özellikle hâl ekleri, 

daha fazla ön plana çıkmaktadır. Cümle içinde adın görevini ve onun diğer kelimelerle ilişkisini 

belirleyen hâl eklerinin işlevleri yabancı öğrencilere fark ettirilmeli, hissettirilmelidir. Bu 

çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarında ismin hâl 

eklerini kullanırken yaptıkları hataları belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman analizi kullanılmıştır. Çalışma grubu Belçika’da bulunan iki üniversitede ve Brüksel 

Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen çeşitli seviyelerdeki 31 öğrenciden oluşmaktadır. 

Çalışmada, veriler öğrenciler tarafından oluşturulan yazılı anlatım metinlerinden elde edilmiş olup 

içerik analiziyle çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin hâl eklerinden en çok 

“yönelme” ve “bulunma” durumlarını kullanırken hata yaptıkları tespit edilmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, hâl ekleri, dil bilgisi öğretimi.  
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ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR TIP METNİNDE AHLAT-I ERBAA’NIN 

İŞLENİŞİ 

Öğr. Gör. Elif Gizem KARAOĞLU 

Karabük Üniversitesi 

elifkaraoglu@karabuk.edu.tr 

Tıp metinleri; yazıldığı dönemin halk sağlığı gereksinimlerine cevaben yazılır. Söz konusu 

metinler yazıldığı dönemin dil unsurlarını, hastalık adlarını, tedavi yöntemlerini barındırması yönüyle 

metin incelemelerinde önemli bir yer teşkil eder. Türkçe tıp metinlerine dair alan literatürü 

tarandığında, sözü edilen tıbbî konulu çalışmaların çoğunlukla Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı 

Türkçesi dönemlerini kapsadığı görülmüştür. Çağatay Türkçesi dönemine ait dinî, tarihî, edebî 

konularda birçok metin inceleme çalışmaları mevcut olsa da tıbbî konularda ele alınan çalışmaların 

azlığı dikkat çekmektedir. Sunulacak bu çalışmada ele alınan eser, Jarring Koleksiyonunda Tıbbî Eser 

adıyla yer alan Çağatay Türkçesiyle yazılmış bir tıp metnidir. Tarafımızca doktora tezi olarak 

hazırlanan bu eserde Ahlat-ı Erbaa teorisi, hastalık adları, bitkisel tedavi yöntemleri gibi konulara yer 

verilmiştir. 

Sunulacak çalışmanın ana konusunu; Ahlat-ı Erbaa’nın söz konusu tıp metninde işleniş biçimi 

oluşturmaktadır. Orta Çağ doğu tıbbında Ahlat-ı Erbaa adıyla bilinen, Antik Dönem batı tıbbının temel 

kuramı olan Humoral Patoloji Teorisi, Sicilyalı Filozof Empedokles’in kurduğu ve Hippokrates’in 

uygulamalarıyla Antik Dönem tıbbına yön vermiş Dört Unsur Teorisi’dir. Eserde bu dört unsur (hılt) 

tanıtılmış ve bu unsurların (hıltların) genel özelliklerine, neden olduğu hastalıklara ve bu hastalıkların 

tedavisinde kullanılacak bitkisel tedavi yöntemlerine yer verilmiştir. Bu çalışmada hem tıp metni genel 

hatlarıyla tanıtılacak hem de Ahlat-ı Erbaa’nın eserdeki görünümü sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tıp Metni, Çağatay Türkçesi, Humoral Patoloji, Ahlat-ı Erbaa. 
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AŞAMALI YAZMA GELİŞİM DÜZEYLERİ 

YL. Öğrencisi Elif Nisa KARA- Doç. Dr. Yasemin BAKİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

elifnisa_kara20@erdogan.edu.tr 

Yazma becerisi; kelime, cümle, paragraf ve metin olmak üzere dört düzeyde 

değerlendirilmektedir. Öğrencilerin yazma düzeylerinin belirlenmesiyle hangi düzeyde eğitim almaları 

gerektiğine karar verilerek yazma becerisinin gelişiminde bu aşamalardan hareketle bir yol 

izlenmektedir. Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yazma eğitiminde aşamalı gelişim 

düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel araştırma yönteminin durum çalışması 

deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Rize 

ilinde bir ilkokulda yer alan 4. sınıfta öğrenim gören 63 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmadaki 

veriler serbest yazma yöntemiyle her öğrencinin istedikleri konuda bir öykü oluşturmaları sağlanarak 

elde edilmiştir. Verilerin analizi, Akbaba (2015) tarafından geliştirilen Yazma Hatalarını 

Değerlendirme Envanteri aracılığıyla betimsel analiz yöntemiyle sağlanmıştır. Bu envanter aracılığıyla 

öğrencilerin metinleri kelime, cümle, paragraf ve metin düzeyi olmak üzere dört aşamada 

değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin kelime düzeyinde en çok “kelime tekrarı”, 

cümle düzeyinde “gereksiz sözcük kullanımı”, “öge eksikliği”, “sözcüğün yanlış anlamda 

kullanılması” ve “sözcüğün yanlış yerde kullanılması” olduğu tespit edilmiştir. Paragraf düzeyinde 

yapılan hatalar ise “paragrafta olması gereken biçimsel özelliklere uyulmaması”, “geliştirilmeden 

bırakılan olay veya düşünceler”; metin düzeyinde ise “okuyucunun dolduramadığı boşlukların yer 

alması” ve “konu bütünlüğünün olmaması” en sık tekrarlanan hatalardır. Bu düzeyler kendi içerisinde 

değerlendirildiğinde en sık tekrarlanan hatalar sırasıyla cümle, metin, paragraf ve kelime düzeyinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu bulgulardan hareketle ilkokul düzeyindeki öğrencilerin ağırlıklı olarak cümle 

düzeyinde oldukları ve cümle düzeyindeki çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği söylenebilir. 

Bununla birlikte cümle yapılanışının yanı sıra paragrafın biçimsel yapısının tanıtımı ve paragraftaki 

olay ve düşüncelerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara ağırlık verilmelidir. Bu aşamaların takibi 

beraberinde metin oluşturma aşamasında yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaktır. İlkokul düzeyinde 

yapılacak yazma eğitimi çalışmalarında öğrencilerin aşamalarının belirlenmesi yazma becerisinin 

gelişiminde olumlu etkiler oluşturacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İlkokul, kelime, cümle, paragraf, metin.  
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NEHCÜ'L-FERÂDİS'TE İÇ İÇE BİRLEŞİK CÜMLE YAPILARININ KURULUŞU VE 

TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARILMA SORUNLARI 

Arş. Gör. Elif ÖZKAN 

Batman Üniversitesi 

elif86boyraz@hotmail.com 

Harezm Türkçesinin en önemli dil yadigârlarından biri olan Nehcü’l-Ferâdîs Müslümanlık 

bilgilerini içeren dinî-didaktik bir eser olup kırk hadis türünde yazılmıştır. Eser kırk hadis türünde 

yazıldığı için içerik bu türe göre düzenlenmiş ve metin her biri kendi içinde on fasla ayrılan dört ana 

bölüm etrafında şekillenmiştir. Eserde her faslın başlangıcında çeşitli kitaplardan alıntılanan Arapça 

bir hadise yer verilmiş; hadisin Türkçe açıklaması yapıldıktan sonra hadisi açıklayan, destekleyen ve 

kanıtlayan bilgiler çeşitli referanslar aracılığıyla esere dâhil edilmiştir. Bu nedenle eserde alıntılara 

sıkça baş vurulmuştur. Nehcü’l-Ferâdîs’in cümle yapısı dikkate alındığında müellifin farklı bir 

kaynaktan yola çıkarak eserini oluşturduğu ancak bununla birlikte kendi özgünlüğünü de eserine 

yansıttığı düşünülebilir. Müellifin anlatıcı konumunda olduğu yerlerde cümle yapıları sadeleşip 

kısalırken başkasından alıntı yaptığı yerlerde ise genellikle Türkçenin cümle yapısından uzaklaşmakla 

birlikte bir kararsızlık yaşadığı da görülür. Bu bakımdan dil bilgisi kitaplarında iç içe birleşik cümle 

yapısı altında değerlendirilen alıntı cümle yapıları dikkat çekicidir. Dolayısıyla bu çalışma ile Nehcü’l-

Ferâdīs’teki iç içe birleşik cümle yapılarının kuruluş biçimleri üzerinde durulacak, bu cümle 

yapılarının oluşturulmasına etki eden yüzey yapı unsurları değerlendirilecek ve Türkiye Türkçesine 

aktarma sorunları tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Harezm Türkçesi, Nehcü'l- Ferâdîs, söz dizimi, iç içe birleşik cümle, 

aktarma. 
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DEDE KORKUT KİTABI TÜRKİSTAN/TÜRKMEN SAHRA NÜSHASINDAKİ 

SOYLAMALARDA KADIN TASVİRİ 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

elif.demirci@erdogan.edu.tr 

Dede Korkut Kitabı, kaynağını sözlü edebiyat geleneğinden almış olsa da yazılı edebiyatın en 

önemli eserlerinden birini oluşturmaktadır. Sadece Türkiye’de değil dünyada da Dede Korkut Kitabı 

ile ilgili yapılmış önemli çalışmalar mevcuttur. Yakın zamana kadar Dede Korkut Kitabının Dresden 

ve Vatikan olmak üzere iki nüshası bilinmekteydi. Dede Korkut Kitabının yeni nüshası olan 

Türkistan/Türkmen Sahra nüshası İran’da bulunduktan sonra 2019 yılında Prof. Dr. Metin Ekici 

tarafından bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bu yeni nüsha, 23 soylama 1 boydan oluşmaktadır. Bu nüsha 

ile ilgili farklı yayınlar yapılmıştır. Bu çalışmada ise Metin Ekici tarafından hazırlanan nüsha esas 

alınarak Dede Korkut Kitabı Türkmen Sahra nüshasında yer alan kadın tasviri üzerinde durulmuştur. 

Birçok kültürel değerin yer aldığı bu soylamalarda kadın tasviri de dikkat çekicidir.  Soylamaların 

hepsinde kadın tasvirlerine rastlanmamakla birlikte tespit edilen kadın tasvirleri genellikle sergilenen 

davranışlarla ilişkilendirilmiştir. 

Hayatın başlangıcından itibaren yaşam içerisinde kadın her zaman mevcut olan duruma anlam 

katmıştır. Destanlarda kahraman kadar ön planda olan ve alplık vasfıyla kahramanın her anında 

yanında yer alan kadınlar genellikle güzellik, akıl, sadakat, iyi savaşabilme gibi olumlu özellikleriyle 

karşımıza çıkmaktadır. Bazı durumlarda ise kadınlar, Türkistan nüshasında olduğu gibi davranışlarıyla 

bağlantılı olarak olumsuz bir şekilde tasvir edilmişlerdir. Bu anlatılarında kadınlar her yönüyle ele 

alınmıştır. 

Eski Türk toplumlarında günümüzde de olduğu gibi aile kavramı çok önemlidir. Kadın, ailenin 

temelini oluşturmaktadır. Dede Korkut Kitabı’nın giriş kısmında da kadın dört türlü olarak tasvir 

edilmiştir. Bu tasvirlerden biri de kadınların “evin dayağı” olarak adlandırılmasıdır. Anlatılarda bu 

tasviri destekler örneklerle karşılaşmaktayız. Bu çalışmada, Türkistan nüshasındaki soylamalarda 

kadın tasvirleri, “ideal kadın”, “ideal anne”, “kadının fiziki özellikleri”, “kadının kişilik özellikleri” 

başlıkları altında değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut Kitabı, Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası, Soylama, Kadın, 

Tasvir. 
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AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

ÜZERİNE 

Doç. Dr. Elnare ALİYEVA 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

dok.elnare_e@mail.ru 

Azerbaycan Türkçesi Türkiye, Türkmen, Gagavuz Türkçeleriyle beraber Türk Dillerinin Oğuz 

Grubuna aittir. Yeni Uygur Türkçesi ise Karluk Grubuna aittir. Buna rağmen, bu diller arasında 

farklılıklar olduğu gibi, ortak noktalar dikkat çekiyor. Çok eski dönemlerde aynı tarih yaşamış, ortak 

eserler yaratmış Türkler uzun bir tarihi gelişim sonucunda birbirinden uzak düşmüş, farklı şekil almış, 

yeni düzen oluşturmuştur. Fakat yine de eski kökler, eski bağlar kaybolmamış, hâlâ yaşamaktadır. 

Yıllardır Azerbaycan Türkçesi ile Uygur Türkçesinin söz dizinini araştırmaktayız ve sonuçta, 

Azerbaycan’da ilk defa olarak “Azərbaycanca-Uygurca Lüğət” (Bakü, 2021) yayınladık. Bu süreç 

içinde her iki dildeki deyimler, ata sözleri arasındaki ortaklıklar, benzerlikler belirlendi. Hem ses 

dizininde hem kelime dağarcığında görülen özellikler Azerbaycan Türkçesi ile Uygur Türkçesi 

arasındaki eski bağlardan haber vermekte. Uygur Türkçesinin bazı gramer özellikleri Azerbaycan 

Türkçesinin ağızlarında da görülmektedir. Bu çalışmamızda Azerbaycan Türkçesi ile Yeni Uygur 

Türkçesi karşılaştırılmış, onlar arasındaki benzerlikler sunulmuştur. Dünyada söz varlığı arı, yalnız 

milli olan hiçbir dil yoktur. Her bir dil az veya çok derecede tarihsel ve kültürel açıdan değişmiştir. 

Fakat Uygur Türkçesi daha çok yabancı dillerin etkisi altında kalmış, özellikle Türkistan’da kendi 

varlığını korumak, yaşatmak için uzun süredir ki, mücadele yapmaktalar. Bütün bunlara rağmen 

Uygurlar kendi dillerine sahip çıkıyor, ana dilini yaşatmağa çalışıyorlar. Bellidir ki farklı mekanlarda 

yaşadıkları için yeni Uygurların söz dizininde farklı dillerin etkisinden ortaya çıkan ayrışmalar da 

mevcuttur. Bu ayrışmaların hem alfabe hem de kelime gruplarına etkisi vazgeçilmez olmuştur. Bu 

çalışmada amacımız Azerbaycan Türkçesi ile Yeni Uygur Türkçesi arasındaki ortak noktalara dikkat 

çekmek, tarihi izlerin silinmediğini kanıtlamaktır. Araştırmamız hem de diğer Türk dillerine de ışık 

tutabilir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesi, karşılaştırma, benzerlikler. 
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AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE ELLİPTİK CÜMLELER 

Dr. Öğr. Üyesi Elza ALIŞOVA DEMİRDAĞ 

Girne Amerikan Üniversitesi 

elzaalishovademirdag@gmail.com 

Eksilti, yazılı ve sözlü anlatımda bazı dil birimlerini, yine o dilin kuralları çerçevesinde derin 

yapıda bırakan bir dil olayıdır. Yazarken veya konuşurken konuşmaya canlılık katmak, akıcılık 

sağlamak, tekrardan kaçınmak, tasarruf etmek, vurgu yapmak vb. gibi nedenlerden dolayı dilde çeşitli 

eksiltiler yapılır. Azerbaycan Türkçesinde elliptik olarak isimlendirilen bu dil olayı, “ellipse benzer, 

ellips şeklinde, cümlede kolaylıkla anlaşılan kelimenin düşürülmesine bağlı” şeklinde 

açıklanmaktadır. Bağımsız kullanılabilen yarım cümle statülü elliptik cümleler, konuşana az kelime 

kullanarak çok düşünce açıklamak imkânı sağlayan cümle türüdür. Yarımcık, yarım cümlelerin 

içerisinde incelenen elliptik cümleler, yazılı ve sözlü anlatımda yüklemin düşürülmesidir. Yüklemin 

düşürülmesi iki şekilde karşımıza çıkar: 1. Metne bağlı düşürülme, 2. Elliptik düşürülme. Metne bağlı 

düşürülmede yüklemin eksiltilmesi metne bağlıdır ve tekrardan kaçmak için düşürülür. Bu tür 

cümlelerde düşürülmüş yüklemi metnin önceki cümlelerine göre yerine koymak mümkündür. Yüklemi 

düşürülen yarım cümlelerin diğer çeşidi ise elliptik cümlelerdir. Elliptik yarım cümlelerde düşürülen 

yüklem, metne göre değil cümlenin kendi ögelerine ve anlamına göre belirlenir. Bu bağlamda metne 

bağlı düşürülmede metnin dışında kullanım söz konusu olmazken elliptik cümleler, bağımsız olarak 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada Azerbaycan Türkçesinde elliptik cümleler ele alınacak, işlevi ve 

özellikleri örnek cümleler üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, elliptik cümle, eksilti, yüklem, söz dizimi. 
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YÛNUS EMRE (ks) DÎVÂNI KAHİRE NÜSHASININ SÖZ VARLIĞI HAKKINDA 

Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ 

İstanbul Üniversitesi 

emek.usenmez@istanbul.edu.tr  

XIII. asır Anadolu sahası edebî yazı dilinin en güçlü temsilcilerinden biri kuşkusuz şâir ve 

mutasavvıf Yûnus Emre’dir. Onun çağdaşları arsasında yer alan Sultan Veled, Hoca Dehhânî ve 

Gülşehrî de tıpkı Yûnus Emre gibi Anadolu Türkçesi (Oğuzca) ile coşkun, lirik şiirler yazmışlardır. 

Yûnus Emre gerek yaşadığı dönem gerekse müteakip asırlar içinde halkın gönlünde müstesna bir yer 

edinmiş işbu vesile ile onun saf, lirik, coşkun şiirleri asırladır okuna gelmiştir. Hal böyle olunca Yûnus 

Emre şiirlerinin derlendiği ve bizim Dîvân adını verdiğimiz Yûnus Emre Dîvânları da çok defalar 

müstensihler eli ile çoğaltılarak istinsah edilmiştir. Yûnus Emre’nin yaşadığı devirden çok sonra 

istinsah edilmiş Dîvânları olduğu gibi kendi dönemine yakın tarihli Dîvânlar da mevcuttur. Burada 

esas olan Dîvânlar içindeki Yûnus Emre şiirleri ve bunların birbirleri ile olan ilişkileridir. XVIII. asrın 

hemen ikinci yarısında 1184/1770’te istinsah edilmiş olan işbu Yûnus Emre Dîvânı’nın müstensihi 

Hüseyin Zâhid’dir. Dîvân 56 varaktan mürekkep olup her varak 21 satır üzerine inşa edilmiştir. Yûnus 

Emre Dîvânı Kahire (Mısır) nüshasının ilim ve kültür hayatındaki önemi diğer Yûnus Emre 

Dîvânlarında olmayan şiirleri ihtiva etmesidir. Bu da bize gösteriyor ki eldeki mevcut Yûnus Emre 

Dîvânı nüshalarında geçen şiirlerden daha başka, daha farklı Yûnus Emre şiirleri de mevcuttur. 

Mecmuada toplam 278 şiir yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yûnus Emre, Mısır, Kahire, İlahiyât-ı Yûnus Emrem, Yûnus Emre Dîvânı, 

Söz Varlığı. 
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KARAKOYUNLU TÜRKMEN SÖZLÜĞÜ 

Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ 

İstanbul Üniversitesi 

emek.usenmez@istanbul.edu.tr  

Karakoyunlu Türkmen Sözlüğü, 1727’de Hindistan sahasında yazılmıştır. Müellifin adı varak 

5a’da Muhammet Baki Beg ibn Ebulkasım ibn Kıvameddin Beg Türkmen Karakoyunlu olarak 

geçmektedir. Eserin bilinen tek nüshası, müellif elyazması olup Hindistan Haydarabad Devlet 

Kütüphanesi 2368 envanter numarası ile saklanmaktadır. Yazmanın 4a varağında Türkmence-Farsça 

sözlük ifadesi yer almaktadır. 18. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınan bu sözlük Türkçe-Farsça 

hazırlanmıştır. Bu yazıda eserin hazırlanış biçimi, içeriği, söz varlığı ve eserin Türkoloji çalışmaları 

açısından önemi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karakoyunlu Türkmen Sözlüğü, Çağatay Türkçesi, Hindistan. 
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NÂZIM HİKMET’İN SEVDALI BULUT’UNUN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE DEĞER 

AKTARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Emel YAZAR 

emel1987@hotmail.com 

Türk Dil Kurumu’nun “Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel 

değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.” olarak tanımladığı “değer”, belirli bir durumu 

bir diğerine tercih etme eğilimidir. Türk Eğitim sisteminin temel amacı değerler ve yetkinliklerle 

bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda “değer” kavramı 

2003 yılından bu yana eğitim sistemi içerisinde giderek önem kazanmıştır. Değerler öğretim 

programlarında ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite, konu olarak görülmemiş, öğretim 

programlarının her birinde ve her bir biriminde yer almıştır. Türk Edebiyatının Cumhuriyet 

Döneminde Serbest Nâzım ve Toplumcu Şiir’in öncüsü kabul edilen, Türk şair, oyun yazarı, romancı 

ve anı yazarı olan, şiirleri elliden fazla dile çevrilen ve eserleriyle birçok ödül alan Nâzım Hikmet Ran, 

Pertev Naili Boratav’ın öğrencilerinin derlediği masallardan bazılarını yeniden yazmış, daha sonra bu 

masallar 1968’de Sevdalı Bulut başlığıyla masal kitabı olarak basılmıştır. Araştırmanın amacı, Nâzım 

Hikmet Ran’ın Sevdalı Bulut adlı kitabındaki masalları 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı 

doğrultusunda incelemek ve barındırdığı değer unsurlarını sınıflandırmaktır. Araştırmada betimsel 

analiz yöntemi kullanılmıştır. Masallar içerisinde toplam 567 değer tespit edilmiş, en fazla “sevgi” 

değerini yansıtan örnekler bulunmuş (106), bunu çalışkanlık (80), duyarlılık (61), sorumluluk (60), 

dayanışma (57) ve yardımseverlik (56) değerleri izlemiştir. Eserlerinde folklor unsurlarından sıkça 

yararlanan Nâzım Hikmet’in sanatı zaman zaman ideolojik fikirlerinin gölgesinde kalmıştır; fakat 

incelenen “Sevdalı Bulut” adlı eseri, milleti ayakta tutan, milleti millet ve insanı insan yapan değerler 

bakımından oldukça zengindir. Bu değerlerin bireylere küçük yaşta kazandırılması gerektiği göz 

önünde bulundurulursa eser, okul çağının özellikle ilk ve ikinci kademesinde öğrencilere 

okutulabilecek, böylelikle millî ve manevî değerlerimizin gelecek kuşaklara kazandırılmasını 

sağlayacak değerli bir kitaptır.  

Anahtar Kelimeler: Değer, Türkçe Eğitimi, Nâzım Hikmet, Sevdalı Bulut. 
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TÜRKÇEDE -onç+ EKİ VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE 

Arş. Gör. Emine GÜRBÜZ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

emine.gurbuz@erdogan.edu.tr 

Türk dilinin tarihî dönemlerinden itibaren yaygın bir kullanıma sahip olan -onç+ ekinin 

kökeni ile ilgili araştırmacılar tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür ancak yaygın görüş, /-

n-/ fiilden fiil yapım ekinin üzerine /-ç+/ ekinin eklenmesi neticesinde meydana gelmiş 

olabileceği yönündedir. Türkiye Türkçesindeki kullanımı işlevsel olarak değerlendirildiğinde 

genel olarak fiil tabanlı kelimelerden %70 oranında isim, %30 oranında da sıfat türeten bir ek 

olarak görev yapan bu ek, tarihî Türk yazı dillerinde standart Türkiye Türkçesine göre çok daha 

farklı bir kullanıma sahiptir. Bu çalışmada, Orhon Türkçesinden itibaren kullanılmış olan /-

onç+/ ekinin kökeni ile ilgili görüşlere yer verilerek ekin, tarihî Türk yazı dilleri, Türkiye 

Türkçesi, Türkiye Türkçesi ağızları ve çağdaş Türk yazı dillerindeki durumu örneklerle birlikte 

açıklanmaya çalışılmıştır. Tarihî dönem metinlerinde eklendikleri fiil tabanlı kelimelerden isim 

türeten ekin, Türkiye Türkçesinde gülünç olay örneğinde de görüldüğü gibi aynı zamanda sıfat 

türeten bir ek olarak kullanılmaya başlanmasının hangi dönemden itibaren gerçekleşmiş 

olabileceği örneklerle birlikte açıklanmaya çalışılmış, Türkçenin /-onç+/ eki ile türetilmiş söz 

varlığı ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: -onç+ eki, Tarihî Türk Yazı Dilleri, Türkiye Türkçesi, isim, sıfat.  
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ DİNLEME ETKİNLİKLERİNİN 2019 TDÖP 

KAZANIMLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Emine SUR 

Milli Eğitim Bakanlığı 

eminesur30@gmail.com 

Dinleme diğer dil becerilerinin edinilmesinde ve sağlıklı iletişimin gerçekleştirilmesinde önemli 

rol oynayan bir beceridir. Dinlemenin kendiliğinden edinildiğine dair yanlış düşünce ve inançlar, bu 

becerinin uzun yıllar ihmal edilmesine neden olmuştur. Dinlemenin geliştirilmesi gereken bir beceri 

alanı olduğunun ispatlanmasıyla birlikte dinleme becerisine eğitim-öğretim sürecinde yer verilmeye 

başlanmıştır. Türk eğitim sistemine ise 2005 yılında uygulamaya konulan Türkçe Dersi Öğretim 

Programı ile girmiştir. 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın amacı, diğer dil becerileri gibi 

dinleme becerisinin de geliştirilmesi olmuş ve bu programda ilk kez dinleme beceri alanı olarak yerini 

almıştır. Programda yapılan yenilikler, dinleme metinleri ve dinleme etkinliklerinin ders kitaplarına 

girmesini sağlamıştır. Ders kitapları ve ders kitaplarındaki etkinlikler öğrencilerin dil becerilerini 

kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada Türkçe ders kitaplarındaki dinleme 

etkinliklerinin 2019 TDÖP kazanımlarına göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonunda ders kitaplarındaki etkinliklerin 2019 

TDÖP kazanımlarının tamamı ile ilişkilendirildiği ancak ders kitaplarında bazı kazanımlara ağırlık 

verilirken kazanımların bir kısmının ihmal edildiği görülmüştür. Aynı sınıf düzeyindeki ders 

kitaplarındaki etkinliklerin niteliklerinin birbirinden farklı olması ulaşılan bir diğer sonuçtur. 

Anahtar Kelimeler: Dinleme becerisi, ders kitapları, ders kitaplarındaki dinleme etkilikleri. 
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN DİNLEME METİNLERİNİN ÇOCUĞA 

GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Dr. Emine SUR 

Milli Eğitim Bakanlığı 

eminesur30@gmail.com 

Türkçe derslerinin, ders kitaplarında yer alan metinlerden hareketle işlendiği göz önüne 

alındığında metinlerin, eğitim-öğretim sürecini önemli ölçüde etkileyen bir unsur olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. Bu nedenle ders kitaplarının taşıması gereken bir dizi kriter 

bulunmaktadır. Çocuğa görelik, ders kitaplarında yer alan metinlerde bulunması gereken ilkelerin 

başında gelmektedir. Alan yazın incelendiğinde ders kitaplarındaki okuma metinleri üzerine 

araştırmalar yapılırken dinleme metinlerinin ihmal edildiği görülmektedir. Bu çalışmada alan yazında 

görülen bir eksikliği gidermek amacıyla Türkçe ders kitaplarında yer alan dinleme metinleri, çocuğa 

görelik ilkesine uygun olup olmamasına göre incelenecektir. Doküman incelemesi yönteminin 

kullanıldığı çalışma sonucunda Türkçe ders kitaplarında yer alan dinleme metinlerinde açık, akıcı, 

duru bir anlatım ve okurun diline yakın bir dil kullanıldığı; benzetme, abartma, ikileme ve yansıma 

sözcüklere ve okuyucunun anlamını metnin yardımıyla öğrenebileceği sözcüklere de yeteri kadar yer 

verilmediği görülmüştür. Dinleme metinlerinde yer alan bilinmeyen sözcük sayısı çocukların kelime 

hazinesini zenginleştirmekten uzaktır. Ders kitaplarında yer alan karakterler çocuk okurun kendisine 

örnek alabileceği akıllı, dürüst, nerede nasıl davranması gerektiğini bilen, devingen ve açık 

karakterlerdir. Kimi zaman gerçek hayattan alınan karakterlerin eylem ve davranışları insan 

gerçekliğine ilişkin dönütler sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dinleme becerisi, çocuğa görelik ilkesi, Türkçe ders kitabı, dinleme 

metinleri.  
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BAŞKİŞİ YUNUS EMRE: ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI VE TİYATROSU ÖRNEKLEMİNDE 

Öğr. Gör. Emrah SEFEROĞLU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

emrah.seferoglu@erdogan.edu.tr 

Türk edebiyatını geçmiş, şimdi ve gelecek çatısı altında buluşturan Yunus Emre; inancın, Türk 

dilinin, geleneğinin taşıyıcısı ve aktarıcısıdır. Düşünür, şair, filozof Yunus Emre Anadolu 

Türklüğünün varoluşsal mücadelesinin başat adıdır. Sanatkârın tini ile aklının birlikte göründüğü edebî 

ürünleri, insanı merkeze alan anlatımıyla kendi kültürünün geleceğini imler. Türk edebiyatının 

aydınlık yüzü olan sanatkârın eserleri görünenin ardındaki değerler dizgesiyle ‘olması gereken’ sesi 

yüzyıllar öncesinden Türk yazın dünyasına iletir. Milletlerin kolektif ruhunun oluşması dil ile 

mümkündür. Yunus Emre Türkçe ile milli duyuşun metinleşmesini sağlar. Sanatkârın ana matrisi Türk 

kültür ve duyuşunun, toplum düzeninin, şiir geleneği içinde yerli biçimde sunulmasıdır. Bu çerçevede 

Yunus Emre şiiri çağını ve sonrasındaki toplumsal bilinci şekillendiren ögelerden oluşur. Yunus 

Emre’nin şiir dünyasını inşa eden edebî yazını, çağdaş Türk yazarının sanat evreninin tesisinde önemli 

yer tutar. Sanatkâr; Anadolu’daki Müslüman Türk birliğinin yeniden kurulmasında ve Selçuklu 

Devleti’nden sonra Türk varlığının yeni bir kuvvet ve yeni bir devlet olarak devamının 

gerçekleşmesinde hem eylem hem de kültür zemininin oluşmasını sağlayarak Türk-İslam ruhunu 

simgesel düzeyde değerler dizgesi ile aktarır. Edebî metin aracılığıyla imlenen ve taşınan kültürel 

bellek incelemeye esas olan metinlerde kendini gösterir. Bireyin ve milletin kendi mitini oluşturma 

süreci olan tarih roman ve tiyatro türünde kullanıldığında millete ait özerkleşme, özgünleşme, ait olma 

aşamalarını belirginleştirir. Bu bağlamda tarih kaynaklı edebî metinler halkın kültürel kodlarını, ideal 

yaşam biçimini okuruna aksettirir. Yunus Emre öznesi, tarih ve edebî metnin birleşmesiyle oluşturulan 

roman ve tiyatrolarda, zamanının ötesine taşınır. Bildiride; Çağdaş Türk edebiyatının ürünlerinden 

roman ve tiyatro türünde “başkişi” olarak konumlandırılan “Yunus Emre”nin yer aldığı eserler, kişiler 

düzleminde incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, roman, tiyatro, başkişi, kişiler düzlemi. 
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SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINDAKİ BAZI KELİMELER ÜZERİNE 

Prof. Dr. Ercan ALKAYA 

Fırat Üniversitesi 

ealkaya16@gmail.com 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinin günümüzdeki önemli kollarından birini oluşturan Tatar 

Türkçesi 1. Orta diyalekt, 2. Batı (Mişer) diyalekti, 3. Doğu (Batı Sibirya) diyalekti olmak üzere 

başlıca üç ağız bölgesine ayrılmaktadır. Tatar dil biliminde daha çok Batı Sibirya Tatarları olarak 

adlandırılan Sibirya Tatarları 300 bin dolayındaki nüfuslarıyla bugün Batı Sibirya’nın Tümen, Baraba, 

Omsk gibi bölgelerinde oldukça büyük bir alanda dağınık olarak yaşamaktadırlar. Sibirya Tatar 

ağızları da kendi içinde 1. Tobol-İrtiş Bölgesi ağızları (Tümen, Tobol, Saz yöresi, Tevriz ve Tara), 2. 

Baraba Ağzı, 3. Tom ağzı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Sibirya Tatarlarının yaşadığı coğrafyanın 

batısında İdil-Ural Türkleri (Tatarlar, Başkurtlar), batı, güney ve güneybatısında Kazak Türkleri, 

güney ve güneydoğusunda Güney Sibirya Türkleri (Altay, Hakas, Tuva Türkleri) bulunmaktadır. Bu 

coğrafyanın kuzeyinde ise Ruslar yer almaktadır. Sibirya Tatar Türkçesi, Tatar Türkçesinin bir ağzı 

olmakla birlikte bulunduğu coğrafya itibariyle Başkurt, Nogay, Kazak, Kırgız, Karakalpak gibi Kıpçak 

lehçeleri ve Tuva, Hakas, Altay gibi güney Sibirya lehçeleriyle ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı 

bakımından ortaklıklar göstermektedir. Tobol-İrtiş ağızları Tatar edebi diline daha yakındır. Baraba ve 

özellikle Tom bölgesi ağzı edebî dile yakın olmakla birlikte Kazak, Kırgız, Tuva, Hakas, Altay gibi 

Türk lehçelerinden etkilenmiştir. Sibirya Tatar ağızları ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı 

bakımından arkaik unsurlar barındırmaktadır. Bu bildiride Sibirya Tatar Türkçesi söz varlığında bugün 

Türk lehçelerinde kullanımı sınırlı olarak görülen yer-su (yer, vatan, toprak), qapqan (kapan, tuzak), 

tawar (eşya, mal), aŋ (av), yorço (kayın birader), sıqta- (ağla-), iyeber- (gönder-), yuwan (değerli, ağır) 

kelimeleri üzerinde durularak bu kelimelerin en eski metinlerde görülen şekil ve anlamlarıyla Sibirya 

Tatar ağızlarındaki mevcut şekil ve anlamları karşılaştırılıp değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Eski Türkçe, Tatar Türkçesi, Sibirya Tatar Türkçesi, söz varlığı. 
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PROF. DR. MUSTAFA CEMİLOĞLU’NUN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ DERS 

KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Erol OGUR 

Uludağ Üniversitesi  

ogur@uludag.edu.tr 

Yaşadığımız dünyada canlılar arasındaki anlaşmayı sağlayan en temel araç dildir. Dil, düşünce, 

duygu ve isteklerin bir toplumdaki insanlar tarafından üretilmesine ve paylaşılmasına imkân verir. Bu, 

o toplumun sahip olduğu ana dili ile gerçekleşir. Her toplumda olduğu gibi, ana dilimiz Türkçenin 

yeni nesillere aktarılması ve öğretilmesi orta öğretimde edebiyat dersleri ile gerçekleştirilmektedir. 

Türkçenin ve Türk edebiyatının öğretimi meselesi çağdaş bir yaklaşımla ilk olarak Cumhuriyet 

döneminde ele alınmıştır. Türk dili ve edebiyatı dersini işlerken uygulama çalışmalarının nasıl 

yapılacağı ile ilgili geniş açıklamalara ancak 1957’den sonra hazırlanan programlarda yer verilmiştir. 

Öğretmen yetiştirme programlarındaki alan derslerinin adayların öğretmenlik yapacakları alandaki 

bilgi eksikliklerini giderme, görev alanının içeriğini tanıtma ve bu konuda gerekli uygulama 

pratiklerini kazandırma gibi işlevleri vardır. Bu dersleri okutacak öğretmen adaylarının 

yetiştirilmesinde “Özel Öğretim Yöntemleri” dersleri, Türkçe ve edebiyat öğretmeni adaylarının 

yöntem bilgisi bakımından yetişmelerini sağlayan önemli derslerden biridir. Cumhuriyet döneminde 

farklı adlar ve uygulamalarla öğretmen yetiştiren kurumların müfredatına giren bu dersin nasıl 

uygulanacağı hakkında bilgi veren yayınlar ancak 2000’li yıllardan sonra üretilmeye başlanmıştır. 

Mustafa Cemiloğlu, Türk dili ve edebiyatının öğretimi alanındaki boşluğu fark etmiş ve bu alanın 

öğretimi için bu alandaki öğrenci ve öğretmenlere rehberlik edecek ders kitabı kaleme almıştır. 

Mustafa Cemiloğlu, ilk defa 2003 yılında kaleme aldığı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi adını taşıyan 

ders kitabıyla bu alana hizmet etmiştir. Bu kitap, daha sonraki yıllarda ihtiyaçlar çerçevesinde içerik 

yönünden değişimlere uğrayarak basılmıştır. Çalışmada, Mustafa Cemiloğlu’nun Türk dili ve 

edebiyatı öğretimi alanındaki özel öğretim yöntemleri ders kitabını, bu alanın öğretim ilke ve amaçları 

doğrultusunda, alanda yazılmış diğer örneklerle de karşılaştırarak değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Cemiloğlu, Özel Öğretim Yöntemleri, Özel Öğretim Yöntemleri 

Ders Kitabı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SESLENME (VOKATİF) AD DURUMU VE 

İŞARETLEYİCİLERİ 

Doç. Dr. Erol SAKALLI 

Uşak Üniversitesi 

erol.sakalli@usak.edu.tr 

“Başka bir kelime ile ilgi kurmak için adın yalın biçimde veya ek alarak girdiği durum, isim 

durumu, isim hâli.” olarak tanımlanan ad durumu, kimi dilcilerce sadece ad ve eylem arasında ilgi 

kurarken, kimi dilcilere göre adla ad arasında adla ilgeç arasında ve adla eylem arasında ilgi kurarlar. 

Bundan dolayı, ilgi durumu kimilerine göre bir ad durumuyken kimilerine göre de ad durumu değildir. 

Ancak Türkçede tartışmalı ad durumu sadece ilgi durumu değildir. Günümüze kadar yapılan 

çalışmaların pek çoğunda bir ad durumu olan seslenme (vokatif) durumuna da yeterince yer 

verilmemiştir. Bizim görüşümüze göre, ister adla eylem arasında ilgi kursun, ister adla ilgeç ya da adla 

ad arasında ilgi kursun, adın belirli kurallar çerçevesinde bir duruma girmesi söz konusuysa bu ad 

durumudur. Bu açıdan, hem ilgi durumu hem de seslenme durumu birer ad durumudur ve Türkçede de 

bulunmaktadır. Bugün cümle dışı unsur olarak ve eksiz bir biçimde kullanıldığı düşünüldüğü için bir 

ad durumu olarak gramerlerde yer verilmeyen seslenme ad durumu Türkçede var olan ad 

durumlarından biridir. Türkiye Türkçesinde seni gidi seni ifadesindeki sen-i sözünde {–i} seslenme 

durumu eki işlevindedir. Dolayısıyla, aslında seslenme durumu yalın durum gibi her zaman eksiz 

değildir. Öte yandan, seslenme durumunun tek işaretleyicisi –i değildir. Gramerlerimizde çokluk ve 

diğer işlevleriyle yer verilen {-lAr}biçimbirimi de kimi yerlerde seslenme durumu eki olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle sizler ve bizler sözlerinde, bu biçimbirimin çokluk ya da nezaket değil, 

seslenme bildirdiğini düşünmekteyiz. Bu bildiride, seslenme durumunun ne olduğu, Türkçede bu 

durumun var olup olmadığı tartışılacak, daha sonra edebi eserlerden ve günlük kullanımlardan verilen 

çeşitli örneklerle bu durumun Türkçede var olduğu ve bu {-lAr} biçimbiriminin de pek çok 

kullanımda bu durumun işaretleyicisi olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ad durumu, seslenme, vokatif, Türkiye Türkçesi, {-lAr}. 
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TÜRK DÜNYASININ ORTAK DEĞERİ MEVÂHİB-İ ALİYYE TEFSİRİ VE DEFTERDAR 

MEHMED EFENDİ TARAFINDAN OSMANLI TÜRKÇESİNE YAPILAN ÇEVİRİSİ 

Arş. Gör. Dr. Ersin ÇELİK 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

ersin.celik@erdogan.edu.tr 

Vâiz-i Kâşifî olarak bilinen Hüseyin b. Ali el-Beyhakî es-Sebzevârî’nin (ö. 910/1504-1505), 

Mevâhib-i Aliyye fî tefsîri kelâmi’r-Rabbâniyye isimli tefsiri, çağdaş dönem öncesinde Osmanlı 

Türkçesi, Kazan Türkçesi (Tatarca), Urduca ve Peştuca gibi pek çok dile çevirisi yapılmış az sayıdaki 

tefsirden birisidir. Hayatının en verimli yıllarını Herat ve Horasan’da geçiren Kâşifî’nin, mutasavvıf 

ve şair Abdurrahmân Câmî (ö. 898/1492) ile yolu kesişmiş, bir müddet Timurlu hükümdarı Hüseyin 

Baykara (ö. 911/1505) ve onun veziri büyük Türk şairi Ali Şîr Nevâî’nin (ö. 906/1500)’nin himayesine 

girmiş ve onların teşvikiyle çeşitli kitaplar telif etmiştir. Kâşifî’nin Osmanlı coğrafyasında da kısa 

sürede tanınıp benimsenmesinde ilmi birikiminin yanında Câmî, Baykara ve Ali Şir Nevâî ile iyi 

ilişkilerinin de etkili olması muhtemeldir. Kâşifî, Ali Şir Nevâî adına telif ettiği Farsça Cevâhiru’t- 

tefsir li-tuhfeti’l-emîr adlı eserini dört cilt olarak planlamış, fakat bu tefsirin yalnızca ilk cildini 

tamamlayabilmiştir. Müellif, Nisâ sûresi 84. âyete kadar yazmış olduğu bu tefsiri tamamlamaktan 

vazgeçerek, 897-899/1492-1494 tarihleri arasında daha sade bir dille ve daha muhtasar olarak ikinci 

tefsir eseri olan yine Farsça Mevâhib-i ‘aliyye (Tefsir-i Hüseynî) isimli eserini kaleme almıştır. 

Kâşifî’nin bu tefsiri Orta Asya’da, Anadolu’da ve uzunca bir süre Türkler tarafından yönetilen Hint 

Altkıtası gibi diğer Türk coğrafyasında o kadar meşhur olmuştur ki birçok dile tercüme edilmiştir. 

Eser yazıldıktan yaklaşık 40-50 sene gibi kısa bir zaman içerisinde, önce Ali b. Veli es-Selânikî, sonra 

da İdrîs-i Bitlisî (ö. 926/1520)’nin oğlu Ebülfazl Mehmed Efendi (ö. 982/1574) tarafından Osmanlı 

Türkçesine tercüme edilmiştir. Bu tercümeleri, XVII. yüzyılda yapılan Şeyh Ömer Adûlî Niğdevî 

tercümesi ve XIX. yüzyılda İsmâil Ferruh Efendi’nin (ö. 1256/1840) Tefsir-i Mevâkib adını verdiği 

tercümesi takip etmiştir. Biz bildirimizde, bu tefsirin Osmanlı Türkçesine ilk veya ilk tercümelerinden 

birisi olan ve İdrîs-i Bitlisî’nin oğlu Defterdar Mehmed Efendi tarafından yapılan çevirisini Türk dili 

açısından inceleyeceğiz. Babası gibi Ebülfazl Mehmed Efendi, başta tarih olmak üzere çeşitli alanlarda 

telif ve tercüme eserler kaleme almıştır. Ebülfazl Mehmed Efendi’nin dedesi Hüsâmeddîn Ali el-

Bitlisî’nin (ö. 909/1504) bir müfessir olması, babası İdris-i Bitlisî’nin de Kâdî Beyzâvî’nin tefsirine bir 

hâşiye (şerh) yazarak Sultan II. Bâyezîd’e takdim etmesi, Bitlisî ailesinin bir şekilde üç kuşak tefsir ile 

alakadar olduklarını göstermesi açısından önemli bir detaydır. Çalışmamızda, tespit edebildiğimiz 

kadarıyla bu tercümenin ülkemizdeki tek nüshası olan ve İstanbul Üniversitesi Türkçe Yazmalar 

Bölümünde yer alan nüshadan istifade edilecektir. Söz konusu nüsha, tefsirin Kur’an’ın başından Kehf 

sûresi 74. âyete kadar olan bölümünün tercümesini içermektedir. Tercümenin tamamlanıp 
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tamamlanamadığı ile ilgili ise henüz bir bilgi edinilememiştir. Ebülfazl Mehmed Efendi tarafından 

yapılan bu tercümenin, Mevâhib-i ‘aliyye’nin mevcut Osmanlı Türkçesine yapılan tercümeleri 

arasında tefsirin birebir tercümesini yansıtan tek çevirisi olduğunu söylenebilir. Zira diğer mütercimler 

zaman zaman ihtisar ve ilave yaparak tefsiri tercüme ederken, Ebülfazl Mehmed Efendi’nin ise şiirler 

dâhil olmak üzere Kâşifî’nin tefsirini birebir tercüme ettiği görülmektedir. O, tercümesinin başında, 

içerinde Fâtiha sûresinin bütün lafızlarını iktibas ettiği bir şiire de yer vermiştir. Bu da onun iyi 

yetişmiş, şair ve edip bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışmamızı yaparken bu 

tercümeyi, özellikle aynı dönemde Ali b. Veli es-Selânikî tarafından yapılan bir başka tercümesiyle 

Türkçe açısından karşılaştırmaya çalışacağız. İki mütercimin Türk dünyasında oldukça muteber olan 

bu tefsiri aynı dönemde Türkçeye nasıl tercüme ettikleri, Farsça kelimelerin Türkçe karşılıklarını nasıl 

verdikleri tahlil edilmeye çalışılacaktır. Son olarak, geçmişte oldukça geniş bir coğrafyada özellikle 

Türkler arasında yaygın olarak okunan, hala da kısmî olarak okunmaya devam eden bu tefsirin Türkçe 

tercümelerinin, özellikle Türk dili açısından incelenmeye değer olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Tefsir, Vâiz-i Kâşifî, Ebülfazl Mehmed Efendi, Terceme-i 

Mevâhib. 
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LYMAN FRANK BAUM'N "OZ BÜYÜCÜSÜ" ADLI ESERİNİ FANTASTİK UNSURLARLA 

ANLAMA VE DEĞERLENDİRME 

Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE-YL. Öğrencisi İmran YİĞİT 

Mersin Üniversitesi- Mersin Üniversitesi 

esmakadizade@mersin.edu.tr 

Fantastik edebiyat çocuğa düşünmeyi öğreten, zevk ve güzellik duygusunu geliştirerek ufkunu 

genişleten bir türdür. Fantastik tür edebi zevk ve güzellik duygusunun ötesinde “düşsel” olarak 

tanımlanan bir kavramı edebiyatın içinde yer edinmiştir. Çocuk okurun düşünme ve düş kurma 

becerisini geliştirir, düş dünyasını zenginleştirerek çocuğa farklı bakış açıları kazandırır, çocuğun 

yaratıcı ve eleştirel düşünebilmesine katkı sağlar. Kahraman mekân ve zaman değiştirerek irreel 

dünyaya yolculuk yapar ancak gerçekliğe bağlılık devam eder. Kitapta Dorothy’nin gerçek kimliğini 

unutmaması bunun göstergesidir. Yazarın oluşturduğu düş dünyasında kahraman reel dünyada baş 

edemediği aile ve vatan sevgisizliği sorunlarının üstesinden gelmeye çalışır. Kahraman bu sorunlardan 

düş ile kaçarak uzaklaşır. Bu kaçış yolculuğunda gördüklerinin, yaşadıklarının gerçekliği konusunda 

şüpheye düşer ve kararsızlık kendini gösterir. Kitapta çevrimsel ilişki türünde gerçek dünyadan düş 

dünyasına giden kahramanın oradan zayıf yönlerini keşfedip güçlenerek tekrar gerçek dünyaya 

dönmesiyle fantastik yazının üç aşaması tamamlanır. Yazar kahramanların yaşadığı bu değişikliği 

kodlar ve tılsımlı nesneler aracılığıyla sağlar. Yapılan bu çalışmanın amacı L.F. Baum'un "Oz 

Büyücüsü" adlı eserini fantastik unsurlara göre çevrimsel ilişki türünde değerlendirip fantastik 

kurguyu anlamaktır. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemi, veri toplama aracı olarak içerik analizi 

kullanılmıştır. Fantastik kurgu özelliklerinden kaçış ve uzaklaşma, mekân ve zaman değişimi, 

yolculuk, kararsızlık ve tılsımlı nesne unsurlarına göre ele alınan eserde bu ölçütlerin tamamı 

bulunmaktadır. Bulgular ise “Oz Büyücüsü” adlı kitapta bu kodlardan tılsımlı nesne kodu olarak 

ayakkabı, öpücük ve şapka %26,85; yolculuk kodu olarak kasırga ve ses %14,2; akıl, kalp, cesaret ise 

düş kodu olarak %54,2; gri renk mekân olarak %4,57 oranlarında bulunmuştur. Bu kodlar ayrı ayrı, 

kahramanın sorunların üstesinden gelebilmesi için gerekli alt yapıya hazır bir birey olmasına yardımcı 

olmaktadır. Çalışma sonucunda yazarın "Oz Büyücüsü"nde fantastik öğelere yer vererek 

gerçeküstülüklerle okurun düş dünyasını zenginleştirmeye; onun merak duygularını artırmaya ve 

gerçeklikten kopmayarak okumalarını daha zevkli kılmaya çalıştığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: L.F. Baum, Oz Büyücüsü, Fantastik, Fantastik kurgu. 
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RİZE'DE DİNİ ZİYARET YERLERİ TÜRBELER VE ETRAFINDA OLUŞAN RİTÜELLER 

Doktora Öğrencisi Fatih ÇAL 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

fatih_cal18@erdogan.edu.tr 

Türbe, bulunduğumuz coğrafyanın hemen hemen her yöresinde sıklıkla görebileceğimiz ve 

kültürümüzde de varolan yapılardan bir tanesidir. Ünlü bir kimse için veya din büyükleri için yapılan 

üstü kapalı mezarlara denilmektedir. Bu mekanlar sadece birer mezardan veya taş yapıdan ibaret 

olmayıp kimileri için manevi mekanlar, kimileri için şifa bulunan yerler, kimileri için de dileklerin 

kabul edildiği yerler haline gelmiştir. Türk kültüründe velî kültünün oldukça önemli bir yeri vardır. 

Velî, Allah katında kerâmetleri olan, Allah’a yakınlığı ile bilinen ulu şahsiyetler olarak bilinmektedir. 

İnsanlar çaresiz kaldıklarında ve zor duruma düştüklerinde, manevi boşluk hissettiklerinde, ilk sığınma 

ve şifa kapısı olarak evliyâları görmüşlerdir. Sağlığında sevilip sayılan, sözü dinlenen, zaman zaman 

kerâmetlerine şahit olunan velîlerin mezarlarına da bu anlayışla önem verilmiş ve böylelikle bu 

mekanlar ziyaret merkezleri haline gelmiştir. Bugün Rize ilinde de görülen bu dinî ziyaret yerleri, 

anlatılan menkıbelerle varlıklarını günümüze kadar korumuştur, korumaya da devam edecektir. Bu 

kutsal sayılan ve olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanılan mekanlar, çeşitli dileklerin, isteklerin 

gerçekleşmesi için insanlar tarafından sıklıkla ziyaret edilir ve buralarda zorlukları aşma, hastalıktan 

kurtulma, şifa bulma vb. gibi amaçlarla adaklar adanır. Bu ziyaretler esnasında ise eski Türk 

inançlarının izlerini taşıyan ve günümüzde de yaşatılan kurban kesmek, adak adamak, kına sürmek, 

bez bağlamak, yiyecek dağıtmak, su bırakmak gibi çeşitli ritüeller gerçekleştirilir. 

Anahtar Kelimeler: Türbe, Veli, Ritüel. 
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KUMUK ATASÖZLERİNDE AK VE KARA 

Doktora Öğrencisi Fatma HOŞCA 

Ardahan Üniversitesi 

fhosca@hotmail.com 

 Atasözleri uzun deneyim, gözlem ve tecrübelere dayalı olarak söylenmiş, kim tarafından 

söylendiği belli olmayan topluma mal olmuş, didaktik nitelikteki sözlerdir. Türk Lehçeleri atasözleri 

ve bakımından zengindir. Bugüne kadar Türk Lehçelerinde atasözleri üzerine atasözlerini farklı 

yönlerden inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Kumuk Türklerinin atasözleri üzerine de Türkiye’de 

bazı çalışmalar yapılmıştır. Atasözleri ve deyimler üzerine yapılan çalışmalar dilin inceliklerinin 

ortaya konulması açısından önemlidir. Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmalarda Kumuk 

Türklerinin Atasözlerini renkler ve renklerin kullanım alanları açısından ele alan herhangi bir çalışma 

yapılmamıştır. Renkler somut anlamlar taşıdığı gibi duyular arası aktarım yolu ile soyut anlamlar da 

taşıyabilir. Kara ve ak renkleri renklerin soyut ve somut anlam taşımasının en tipik örneğidir. Kara 

rengi Türk Lehçelerinde somut anlamında; siyah renk karşılığında kullanılırken soyut anlamıyla da; 

kötü, kötülük, ölüm, mezar, utanç, toprak vb. anlamlarda kullanılabilmektedir. Ak rengi Türk 

Lehçelerinde somut anlamıyla beyaz rengini karşılarken, soyut anlamıyla; huzur, mutluluk, iyilik, 

barış vb. anlamları karşılamaktadır. Çalışmada Kumuk Atasözleri kara ve ak renginin kullanımı 

açısından ele alınacak, kara ve ak renginin atasözlerinde hangi anlamlarda kullanıldığı tespit edilmeye 

çalışacaktır.  

 Anahtar Kelimeler: Kumuk, Atasözü, Ak ve Kara. 
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DUVARLARIN DİLİ OLSA! MEHMET AKİF MÜZE EVİ’NDE ETKİLEŞİMLİ BİR 

ÇALIŞMA “İSTİKLAL MARŞI’NIN YAZILIŞ SÜRECİ” 

Dr. Ferah BURGUL ADIGÜZEL 

Gazi Üniversitesi 

fburgul@gmail.com 

Bu çalışmanın amacı, Mehmet Akif Müze Evi’nde gerçekleştirilen “İstiklal Marşı’nın Yazılış 

Süreci” konulu çalışma örneğinden hareketle müzede edebiyat eğitimi çalışmalarının nasıl yapılması 

gerektiği hakkında bilgi vermektir. Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele’ye katılmak üzere 

Ankara’ya geldiğinde kaldığı yer olan Taceddin Dergahı’nın Kasr-ı Ebniye bölümü yani Dergâh Evi, 

2009 yılında Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi olarak düzenlenerek ziyarete açılmıştır. Müzeye Mehmet 

Akif’in ölüm yıldönümü, İstiklal Marşı’nın yazılışının yıl dönümü gibi dönemlerde sıklıkla okul 

gezileri düzenlenmektedir. Ancak Mehmet Akif Kültür Evi’nin oldukça küçük ve mütevazı bir yapıya 

sahip olması, müzede herhangi bir eğitim biriminin ve eğitim planlarının olmamasından dolayı 

müzenin öğrenciler için hedeflenen öğretim çıktılarına hizmet edemediği görülür. Müzeler çok etkili 

okul dışı öğrenme ortamlarıdır, ancak amaçsız gerçekleştirilen müze gezilerinin kazanımlara ulaşma 

üzerinde beklenen etkiyi yaratmadığı belirtilmektedir. Çünkü başarılı bir müzede eğitim uygulaması 

için öncelikle öğretmenlerin gezilen müze, müzede sergilenen objeler ve bu objelerin ne şekilde ele 

alınacağı konusunda araştırma yapması gerekmektedir. Bu araştırma sürecinin ardından ise 

öğretmenden, objeler ile konuyu birleştiren, öğrencinin ilgisini çekerek merak etmesini sağlayan, 

etkileşimli planlar hazırlaması hedeflenir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında Türk dili ve edebiyatı 

dersinin öğretiminde kullanılmak üzere, Mehmet Akif’in Ankara’ya gelişi ve İstiklal Marşı’nı yazma 

sürecini işleyen bir plan hazırlanmış ve bu plan üzerinden müzede edebiyat eğitimi süreci 

açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Müze Evi, müzede edebiyat eğitimi, edebiyat müzeleri. 
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NESİMİNİN ESERLERİNDE ÇAĞDAŞ TÜRKÇEYLE SESLEŞEN BİR KISIM İSİMLER 

Doç. Dr. Fidan SALAYEVA 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi  

Salayeva_fidan@mail.ru 

Azerbaycan dehalar yurdudur. Bu toprak Nizami, Füzuli, Nesimi, Tusi, Behmenyar ve 

Azerbaycan kültürünü, edebiyatını, tarihini dünyaya tanıtan niçe dehalar yetiştirmiştir. XIV. yüzyıl 

Azerbaycan-Türk edebiyatının dünyaca ünlü söz ustalarından biri de İmadeddin Nesimi olmuştur. 

Nesimi, sadece şiiri değil, felsefeyi, dili ve dini tasavvufta birleştiren mükemmel sanatçıydı. O, 

günümüze kadar söylediklerinin sırrı, perde arkasındaki anlamı henüz açılamıyan bir şairdir. 

Nesimi'nin Arap, Fars ve Türk dillerini mükemmel bilmesi hem eğitimi hem de misyonuyla ilgili o 

ülkelere gitmesi ve orada yaşamasından kaynaklanmaktaydı. O yüzden de Azerice yazdığı eserlerinde 

bile, bu dillerden aldığı kelimelerin çokluğu dikkati çeker. Burada bizi ilgilendiren, özel olarak, şairin 

hurûfîliği yaymak amacıyla Türkiye'ye gitmesi ve dilini günümüz Türk edebi dilinde ve sözlüklerde 

yer almakta olan kelimelerle zenginleştirmesidir. Bugün Nesimi'nin dilinde rastladığımız, fakat çağdaş 

Azerice'nin söz varlığında bulunmayan ve nadiren lehçe düzeyinde kalan kelimelerin, yüzyıllar 

geçmesine rağmen Türkiye Türkçesi'nde hala da yaygın olarak kullanıldığını vurgulamak gerekir. 

Öfge, kaplan, hirs (hırs), tanıq, qarınca, yavuz, il ve s. bu gibi onlarca, hatta yüzlerce kelime buna 

örnektir.  

Araştırmamızın amacı XIV.-XV. yüzyıllar Azerbaycan dili ile günümüz Türkçe'yi kıyaslamak 

ve o dönemdeki iki dil arasındaki müvaziliği ortaya koymaktır. Nesimi'nin eserlerine günümüz 

aşısından bakış, XIII.-XV. yüzyıllar Türkçesi'nde kullanılan yüzlerce eski kelimenin bugün de o 

dönemde olduğu biçimde muhafaza olunduğunu göstermektedir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, 

yaptığımız araştırmalara dayanarak bugün küreselleşme ve integrasyon, ayrıca,Türk halklarının 

atalarına – kendine dönüş döneminde dilin kelime hazinesini zenginleştirmek için Nesimi'den 

verdiğimiz, fakat bir makaleye sığdıramadığımız Türkiye Türkçesi'nden alınmış yüzlerce kelimeyi 

dilimizin söz varlığına eklemek mümkündür. Bunun yalnız dilimizin yararına olabileceği, diğer 

taraftan da Türkiye'den Sibirya'ya kadar bütün Türk halklarını birliğe sesleyen “Dünya Dili Türkçe” 

programının gerçekleştirilmesine imkân sağlayabileceğini umarız. 

Anahtar Kelimeler: İsimler, Nesimi, çağdaş Türkçe. 
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AFGANİSTAN’DA SON ELLİ YILDA ÇIKAN TÜRKÇE (Özbekçe ve 

Türkmence)ESERLERİNİN ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Öğretim Üyesi Firuz FEVZİ 

Kabil Devlet Üniversitesi 

firuz6262@gmail.com 

Eski bir Türk yurdu olan bugünkü Afganistan coğrafyasında birçok Türk devleti 

kurulmuştur. Günümüzde farklı eknik gruplarla birlikte yaşayan Türk boyları bugün çoğu Kuzey 

Afganistan (Güney Türkistan) bölgesinde yaşamaktadır. Dil ve edebiyatları üzerine birçok eser 

yazmışlardır. Özbekler; Afganistan’da Türk boyunun büyük bir bölümünü teşkil ediyor. Özbeklerin 

çoğu, nüfus olarak Özbekistan ve Afganistan’da yaşıyor. Diğerleri ise Tacikistan, Kırgızistan, 

Kazakistan, Türkmenistan ve şu anda büyük bir nüfusla Türkiye’de yaşıyorlar. Son yüz yılda türlü 

savaşlarda Orta Asya’dan Özbekler. Afganistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, İran ve 

Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerine göç etmişler. Özbek ve Türkmen aydınları gittikleri 

ülkelerde her alanda eser yazmışlar ve bu eserlerini çoğunu Afganistan’a basıtırma imkânı 

bulmuşlar, bu gün Türk Boyları kendi dil ve edebiyatları hakkında araştırma yapabilirleri yeni 

çıkan kitapları kendi ana dillerine okuya bilirler. Eskiden baskı ve yasaklar vardı, Türk boyları 

kendi dil ve kültürlerine yeterince sahib çıkamıyorlardı, 2003 yılından günümüze kadar Türk 

boylarına bazı haklar tanınmış ve Türk boyları kendi dil, edebiyat, kültürlerine çeşi tli dernekleri ile 

destek veriyorler. Afganistan Türkleri yani Özbek ve Türkmen Afganistan’ın büyük bir bölümünü 

teşkil ediyor son yirmi yılda yeni nesil ana dillerini yeniden öğrenmeye çalışıyor. Biz 

çalışmamızda son elli yıl içinde yazılan eserlerin ne kadar faydalı olduğunu üzerine duracağız. 

Ayrıca eğitim ile ilgili ders kitaplarının yeterli olup olmadığınıda sunumumuzda yer vereceğiz. 

Yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Afganistan’da birçok 

öğretim elemanını göndermiş ve bu öğretim elemanları hem Afgan eğitim sisteminde çok değerli 

çalışmaları olmuş, hemde Askeri alanda bu gün yine Türk silahlı kuvvetleri Afganistan Askeri 

liselerini eğitimini üstlenmiştir. Askeri öğretmenler Türkçe eğitiminide ders müfradatına 

almışlardır. Ayrıca Afganistan Savunma Bakanlığınıa bağlı olan bilirmlerde Türkiye Türkçesinin 

kursları üzerine de duracağız. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Kitap, Afganistan, Türkiye, Dil. 
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ESKİ TÜRK ŞİİRİNDE HİLEKĀR YAŞLI KADIN “DÜNYA” ALGISI VE BU ALGININ 

KÖKENLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 

Prof. Dr. Funda TOPRAK  

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

fundatoprak25@hotmail.com 

Dünyayı kadına benzetme fikri mutasavvıf şairlerin birçoğunda görülen bir düşünce olarak 

görülür. Kuşeyri Risalesi’nde Yahya b. Muaz’a ait bir söz zikredilmektedir. “Dünya süslenmiş bir 

gelin gibidir onu talep edenler ondan kurutulamazlar” (Kuşeyri Risalesi 62/257). Bu fikri 11. Yüzyıl 

abide eserlerimizden Kutadgu Bilig’de de bulmak mümkündür. Yusuf Has Hacib dünya için “bu irsel 

yayıg kılkıkurtga ajun kılınçı kız ol körse yaşı uzun (KB:399) “Bu kocakarı dünya vefasız ve dönek 

huyludur, görünüşü kız gibi olsa da yaşı büyüktür” diyerek aslında çağının ve sonraki çağların genel 

bakışını dile getirmektedir. Köktürklere ait metinlerde geçen “katun” sözcüğü hükümdarın eşi 

anlamındadır ve büyük bir değer ve yetki verilmektedir. Ancak daha sonra Uygurlar döneminde girilen 

Budizm’in etkisiyle kadın algısı da değişmiştir. Budizmde kadın, canlıları günaha sevk eden, arzu ve 

isteklerine gem vurulamayan canlılar olarak kabul edilmektedirler Bunun yanı sıra kadın erkekleri de 

aydınlanma çizgisinden alıkoyan bir çeldirici olarak düşünülmüştür. (Tokyürek, 2011: 194). Nehcü’l 

Ferādis’te kadın erkekleri süsü püsü ile uhrevi dünyadan uzaklaştıran, yani onu dünya ile oyalayan bir 

çeldirici hatta dünyanın ta kendisi olarak algılanmıştır ki bu kadın da yaşlıdır. “özüni bezemiş, türlüg 

türlüg bezekler birle arasta qılmış. İsa peygamber as aydı: “ey ʻacûz sen kim turur sen? Tep suʻal kıldı 

erse, ol ʻacûz aydı kim: men dünya turur men (NF 398-10). Dünyanın yaşlı ve hilekar bir kadın olarak 

algılanmasını Yunus Emre’de de bulmak mümkündür. Dünyā bir ʻavratdur karı yoldan koyar niceleri 

Sürün gitsün ol ayyārı sevmek ardur bize (Tatçı:333/5) “Dünya yaşlı bir kadındır, pek çoğunu yolda 

bırakır, o hilekârı kovun gitsin onu sevmek bizim için utançtır. Evvel gönül almagı hûblara nisbet ider 

Âhir yüz döndürmegi ‘acûz mekkâra benzer (Tatçı:69/4) “İlk başta (dünyanın) gönül alması güzel 

kızlara benzer ama sonra yüz çevirmesi ise yaşlı hilekâr bir kadın gibidir” Aynı anlayışı Divan şiirinde 

ve Çağatay Türkçesi metinlerinde pek çok örnekte bulmak mümkündür. Örneğin Bu pîre-zen-i dehri ki 

ma'şûk edinirsin Bin şâh-ı cüvan-bahtı yele verdi velâsı (Şeyhî Divanı K6/10) Bâkî 'acûz-ı dehre er 

olmaz zebûn olan Merdân-ı râh-ı 'aşk dimezler ana racül (Bâkî Divanı G304/5) İy Nevāyî ir isen dünyā 

ʻarûsın kıl talak Bir yolı bolma zebûn bu zāl-i mekkār allıda (Nevāyî,NİD 37/7) “Ey Nevāyî erkeksen 

dünya gelinini boşa, bu hilekâr yaşlının önünde bir kez bile zebun olma” Bu çalışmada dünyanın yaşlı, 

hilekar bir kadın olarak algılanmasının örnekleri verilecek bu algının hem Budizm hem de genel 

tasavvuf anlayışından kaynaklanan ortak bir mazmun olarak kullanıldığı ortaya konulmaya 

çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tasavvufta Kadın, Budizmde Kadın, Dünya Algısı. 
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TÜRK KÖKENLİ ERMENİ ANTROPONİMLERİ 

Doç. Dr. Galibe HACİYEVA 

Nahçıvan Dövlet Üniversitesi 

oguz.haciyev@gmail.com 

Bugünkü milletler arasında Türkler en eski dönemlerden köklü bir antroponimik sisteme 

sahiptir. Azerbaycan-Türk dilinin onomastik katmanının ilginç bir grubunu oluşturan antroponimler 

Azerbaycan Türklerinin dünya görüşü, gelenekleri, yaşam tarzıyla beraber, bir ulusun dil tarihinin 

öğrenilmesinde çok önemli bilgileri içeriyor. Azerbaycan Türkleri eski dönemlerden kendine ait milli 

düşünceye, dini estetik görüşlere, medeniyete, doğuda en güçlü seviyede gelişmiş antroponimik 

sisteme sahiptir. Buna göredir ki, Azerbaycan-Türk ad sistemi bir sıra komşu hakların, o cümleden 

Ermenilerin ad sistemlerini güçlü etkisi altına almış, onların antroponimik sistemlerinde köklü 

değişiklikler yaratmış, bazılarının gelişim yönünü değiştirmiştir. Bunun esas nedeni, Ermenilerin uzun 

bir tarihi süreçte Türklerin hakimiyeti altında yaşamaları ve Azerbaycan’ın tarihi bölgelerinde, İrevan 

Hanlığı arazisinde Ermenistan devletinin yaratılması ve onların Azerbaycan Türkleriyle sıkı ilişki 

kurmasıdır. Tabi ki, ilişkilerin sonucunda Azerbaycan-Türk ad sistemi Ermeniceyi etkisi altına almış 

ve onların antroponimik sistemini şekillendirmiştir. Bu faktörleri Ermenilerin antroponimik sisteminde 

yer alan Türk kökenli şahıs adları kanıtlıyor. Araştırmalar gösteriyor ki, çağdaş Ermeni diline Türk 

dilinden geçmiş sözlerle ifade edilen birçok antroponimlerin fonetik yapısı ve semantikası, aynı 

zamanda kökeni tamamen Türk dilinin özelliklerini taşıyor. Çağdaş Ermeni onomastik sistemi 

araştırıldıkta belli oluyor ki, Ermenice tanıtılmağa çalışılan antroponimlerin her birinde Türk dilinin 

izleri aydın şekilde görünmektedir. Şu faktörü çağdaş Ermeni antroponimik sistemi daha aydın ve 

daha net ifade ediyor. Azerbaycan-Türk dilindeki mevcut zor, bala, demir, köç, ar+sen gibi çok sayıda 

sözleri benimseyen Ermeniler kendi şahıs adlarını da çoğunlukla Türk sözleri ile ifade etmişler. 

Örneğin: Zor+i Bala+yan, Demir+çi+yan, Ar+sen, Köç+er+yan, Baxşı, Kartaş+yan Nariman+yan, 

Şirvan+zade, Şuşa+nyan, Misir+yan, Stambol+çi+yan, Ağa+yan, Ağa+bek+yan, Şah+yan, 

Qara+bek+yan, Sarı+bek+yan, Garahan+yan, Kuzu+bek+yan, Gül+bek+yan, Papah+çi+yan, 

Gır+çi+yan veb. Kaynaklar esasında yapılan araştırmalardan belli olmaktadır ki çağdaş devirde 

Ermenilerde kullanılan bir çok sözlerimiz gibi şahıs adlarımız da aynısı ile Türk-Azerbaycan dilinden 

Ermenilere geçmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türk, antroponim, İrevan Hanlığı, onomastik, Ermeni. 
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SEYF-İ SARÂYÎ’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ’NDEN BİR HİKÂYEDE BAĞDAŞIKLIK 

GÖRÜNÜMLERİ 

Prof. Dr. Galip GÜNER-Doktora Öğrencisi Hayriye YILMAZ 

Erciyes Üniversitesi  

gunerg@erciyes.edu.tr 

Bağımsız bir alan olarak 1970’lerden itibaren varlık gösteren metindilbilim, bir metnin yapısını 

ve o metni oluşturan ögeler arasındaki çeşitli ilişkileri konu eder. Bu çalışmada metindilbilim 

çerçevesinde Gülistan Tercümesi’nde yer alan bir hikâyenin bağdaşıklık unsurları ele alınmıştır. Asıl 

adı Kitâb Gülistân bi’t-Türkî olan Gülistan Tercümesi, Memlûk Kıpçak Türkçesinin tek edebî eseridir 

ve 14. yüzyılda Seyf-i Sarâyî tarafından Sadi’nin Gülistân adlı eserinden tercüme edilmiştir. Serbest 

çeviri özellikleri gösteren eser, 186 varak olup içerisinde ders verici nitelikte pek çok hikâye, şiir, 

hikmet ve nasihat barındırmaktadır. Bu çalışmada bu hikâyelerden (12a/12) ile (15a/9) arasında yer 

alan hikâyenin bağdaşıklık unsurları tespit edilmiştir. Bağdaşıklık bir metnin “metin” özelliği 

taşıyabilmesi için gerekli görülen temel bir özelliğidir. Adlandırılmaları ve sınırları çalışmalarda 

farklılıklar gösterse de genel anlamda bir metindeki bağdaşıklık ögeleri, gönderimsel bağdaşıklık ve 

biçimsel-sözlüksel bağdaşıklık olarak iki başlık altında ele alınabilir. Gönderimlerin metin içerisindeki 

işlevini, dilin “az çaba ile çok şey ifade etme” kuralıyla açıklamak mümkündür. Bir metinde 

gönderimsel bağdaşıklık sağlayan zamir ve sıfat türünden sözcükler, öncül-bağımsız ögeler olarak ele 

alınmıştır. İyelik ekleri, belirtme hâli eki ve şahıs ekleri gibi bağımlı biçim birimler ise ardıl-bağımlı 

ögelerdir. Bu ögeler, metinde daha önce ifade edilen bir ögeye gönderim yaparak metnin bağdaşık 

olmasını sağlarlar. Biçimsel-sözlüksel bağdaşıklık başlığında ele alınan konular, bağlaçlar ve 

değiştirim ögeleri ile çeşitli ögelerin ve yapıların yinelenmesi ve karşıt anlamlı, aynı kökten türemiş ve 

aynı kavram alanına ait sözcüklerin kullanımı gibi özelliklerdir. Metinde kimi tekrarların önlenmesi ve 

monotonluğun kırılması gibi amaçlarla kullanılan eksiltili yapılar ise cümlenin özne, nesne, tümleç 

gibi ögelerinin ifadeden eksiltilmesi ile gerçekleştirilir. Belirtilen bu başlıklar çerçevesinde bahsi 

geçen hikâyenin bağdaşıklık unsurları ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Metindilbilim, Seyf-i Sarâyî, Gülistan Tercümesi, Bağdaşıklık, Gönderim. 
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TÜRKÇE HUKUK TERMİNOLOJİSİNİN SEMANTİK YOLLA ZENGİNLEŞMESİ (ESKİ 

TÜRKÇE HUKUK VESİKALARI BAĞLAMINDA) 

Doç. Dr. Gatibe GULİYEVA 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi  

gatibevagifkizi@yahoo.com 

Türk hukuk dili, resmi yazı üslubunun oluşumu, gelişme ve genel özellikleri, bu üslubda yazılan 

metinlerde hukuki terminoloji ile ilgili son dönemlerde araştırmalar yapılmaktadır. Bu alanla ilgili 

araştırmalar, incelemeler yürütülse de eski Türkçe metinler bağlamında hukuk dilinin, hukuki 

terminolojinin, resmi yazı üslubunun öğrenilmeyen birçok yanları kalmaktadır. Hukuk 

terminolojisinin Eski Türkçedeki gelişim yönlerinin belirlenmesi, bunların dilbilimsel açıdan 

süzgeçten geçirilmesi günümüzde Türkoloji dilbiliminin güncel sorunlarındandır. Çünkü terminoloji, 

dolayısıyla resmi-hukuki yazı uslubu sosyo-politik hayat, devletçilik gelenekleri, hukuki devlet 

stratejisinin çeşitli alanları ve yönetim hiyerarşisi başta olmak üzere ekonomi ve kültür, sanayi ve 

tarımla ilgili algı ve kavramları yansıtan, özel işlevselliğe sahip söz katını kapsamaktadır. Bu söz katı, 

sadece dil normlarının değil, aynı zamanda o dilin mensup olduğu halkın hukuki düşüncesinin de 

ürünüdür. Türkçenin söz varlığının diğer alanları gibi hukuki terimlerin türeme yolları dilin kendi 

olanakları ve alıntılar olmak üzere iki yönde tezahür etmektedir. Kelimelere yan anlamların eklenmesi, 

millî veya alıntı kelimelere millî eklerin ilavesi, iki veya daha fazla kelimenin birleşmesi, arkaikleşen 

kelimelerin yeniden kullanımı, zamanla milli kelimelerin alıntı kelimelerin yerine geçmesi suretiyle 

yeni anlayış ve kavramların ortaya çıkışı Türkçenin ifade olanaklarının genişliğini belirlemektedir. 

Türkçenin yapısı ve gramer kaidelerini dikkate alarak hukuki terimlerin türeme yollarını aşağıdaki 

şekilde sınıflandıra biliriz: 1. Semantik yol; 2. Morfolojik yol 3. Sintaktik yol 4. Kalka yolu 5. 

Kelimelerin kısaltılması veya abreviyatur yolu. Bu kelime türetme yollarının her biri farklı devirlerde 

farklı düzeylerde işlevsellik sergilemiştir. Bildiride Eski Türkçe metinler, genellikle hukuk belgeleri 

ışığında semantik yolla terimleşme konu edilmiş, kelime türetiminin en verimli ve ilkin yollarından 

olan bu usulde polisemiyanın (çokanlamlılık) mevkiyi, kelimelerin anlam değiştirmekle genel 

kullanımdan özel kullanıma – terime gecişi, kelimenin anlam genişlemesi gibi olgular incelenmiş, bu 

yolla terim oluşumun tezahürleri Eski Türkçe metinler bağlamında tasnif edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Resmi uslub, Hukuk, Terminoloji, Kelime türetimi, Semantik. 
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YUNUS EMRE DİVANI’NDA LEKSİK OLGU ZENGİNLİĞİNİN SESTEŞLİLİK KAYNAĞI 

(“KARAMAN NÜSHASI” ÖRNEĞİNDE) 

Doç. Dr. Gızılgül ABDULLAYEVA 

Bakü Devlet Universitesi  

gizilgulabdullayeva@gmail.com 

Yunus Emre, tasavvuf edebiyatının çok önemli temsilcilerindendir. Bu nedenle şairin düşünce 

dünyasında kelimenin etimon anlamdan çıkarak tamamen yeni içerik kazanması doğaldır. Düşüncede 

yenilik bir yandan somutluğa, diğer yandan soyutluğa meydan vermektedir. Dil ve düşünce arasındaki 

bağlantının gücü, bu dilin temsilcisi olarak Yunus Emre’nin söz varlığı da dahil olmak üzere dilin 

zenginleşmesine temel oluşturmaktadır. Lakin dilin leksik sisteminin zenginleştirilmesi söz konusu 

olduğunda, nedense bu yöndeki görüşler daha çok morfolojik ve sözdizimsel kelime türetimine 

odaklanmaktadır. Oysa ki leksik-semantik kelime gruplarının söz varlığına gösterdiği katkısı 

ölçüyegelmez. Yaratıcı gözlem, sesteş kelimelerin de Y.Emre diline etkisini ortaya koymaktadır. 

Yunus Emre’nin dilinde fono formlarının benzerliği, fakat anlambilimsel farklılıkları bu sözcüklerin 

niceliksel çoğulluğu ile eşitliğini ortaya koymaktadır. Sesteş kelimeler bağlamında söz ustadının 

kelime dağarcığının zenginleşmesi, aşağıdaki özelliklerden dolayı dikkat çekicidir: 1. Kökenine göre: 

Ağırlıklı olarak Türk kökenli homonimlerde anısal da olsa yabancı kelimelerin varlığıyla 

karşılaşıyoruz. Babar.1(kapı), babar.2(mesela)... sesteşlilik paralelliğinde Arap kökenli yabancı 

olgunun varlığı bunun kanıtıdır. 2. Arkaik unsura sahip olmasına göre: Zamanla genel kullanımda olan 

bazı sözcüklerin çağdaş dile göre arkaik olarak algılanması nesnel bir gerçektir. Ayak1(ayak), 

ayak2(kadeh); baş1(kafa), baş2(yara); art1-(çoğalmak), art2(arka)... gibi sesteş kelimelerin ikinci 

unsurundaki arkaik olguların varlığı buna örnektir. 3. Çağdaş dille oranda anlamsal değişkenliğe göre: 

Y.Emre dilinde kelimelerin anlamsal değişkenliği daha ön plandadır. Örneğin, [beg1(bey)] ve [beg2 

(lider)] kelimeleri ile yanı sıra [birle1(ile)] ve [(birle2- (varlığını kabul etmek)] gibi kelimelerin 

sesteşlik eşliğinde değişkenlik kazandığı göz önündedir. Dilin kelime dağarcığının değişkenliği bir 

gerçektir. Bunun nedeni işlevselliğini kaybetmiş dil birimlerinin dili terk etmesidir. Lakin bu olgu, 

dilin kelime dağarcığının azaldığı anlamına gelmez. Sözcük türetme, bir yandan bu boşluğu 

doldururken, diğer yandan aynı fonetik yapıya sahip, fakat farklı anlam tutumuna sahip sesteş 

sözcükler, dilin söz varlığına yeteri kadar leksik birimler sunmaktadır. Sözün ve sözünün sahibi olan 

ünlü tasavvuf şairi Yunus Emre’nin bu alandaki faaliyeti emsalsizdir. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Tasavvuf, Türkçe, Söz varlığı, Sesteş, Arkaik.  
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“DRİNA KÖPRÜSÜ”, “DERVİŞ VE ÖLÜM”, “BABAMIN KİTAPLARI” VE “YÜRÜYEN 

DUVAR” ADLI ROMANLARDAKİ “DUVAR” VE “KÖPRÜ” İMGELERİNİN HACI 

BEKTAŞ-I VELİ EFSANELERİNE GÖRE ANALİZİ 

Öğr. Gör. Dr. Gözde ÖZLEM 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

gozdeozlem@uludag.edu.tr 

Hacı Bektaş-ı Veli, Bektaşilik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Türkmen şeyhidir. Hacı 

Bektaş’la ilgili anlatılan hikâyeler ve efsaneler, onu tarihî şahsiyetinden sıyırarak menkıbevi hatta 

mitolojik Hacı Bektaş-ı Veli’ye dönüştürmüştür. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda türeyen bu 

efsaneler önce Anadolu’da sonra da Balkanlarda etkisini göstermiştir. Menkıbevi Hacı Bektaş’la 

anlatılan efsanelerden ikisi “yürüyen duvar” ve “eğik duvarı düzeltmesi” ile ilgilidir. İlk efsaneye göre 

elinde yılan, aslana binmiş gelen bir rakibe karşı, Hacı Bektaş-ı Veli, duvara binip onu yürütür. Hacı 

Bektaş-ı Veli’nin karşısındaki rakip her yörede farklılık gösterir, ancak “yürüyen duvar” mucizesi ile 

rakibe karşı kazanılan galibiyet değişmez. Diğer efsanede ise eğilmiş duvarı düzeltmesiyle ilgilidir. 

Buna göre bir gün Hacı Bektaş, Kadıncık Evinde ibadet ederken evin duvarı yıkılmaya yüz tutar ve 

eğilir. Bunun üzerine Kadıncık, Hacı Bektaş-ı Veli’yi uyarır. Hacı Bektaş-ı Veli, duvara "dur" der ve 

duvar durur. Duvara sırtını vererek duvarı düzeltir. Bu efsanelerdeki “duvar” imgesi Hacı Bektaş-ı 

Veli kültünün özündeki farklı dini inanç ve telakkileri birleştirici (senkretizm) yapısıyla 

anlamlandırmak mümkündür. “Duvar” imgesinin olumsuz (ayırıcı, ayrıştırıcı) çağrışımları yanı sıra 

olumlu (koruyucu) çağrışımları da mevcuttur. Bu araştırmada, Osmanlı Devleti döneminde tekkeler 

aracılığıyla yayılan bu efsanelerin, Osmanlı Devleti sonrası hem siyasi hem toplumsal görünümü 

değişen Balkanlarda, eski Yugoslavyalı dört yazarın romanlarındaki etkisi analiz edilmiştir. İncelenen 

romanlar ise İvo Andriç’in Drina Köprüsü, Meşa Selimoviç’in Derviş ve Ölüm, Luan Starova’nın 

Babamın Kitapları ve İlhami Emin’in Yürüyen Duvar adlı eserleridir. Sırasıyla Sırp, Boşnak, Arnavut 

ve Türk kökenli olan bu yazarlar, coğrafyanın etnik ve kültürel yapısının hem çeşitliliğini hem 

birliğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. İlk ikisi modern, diğer ikisi post-modern romanlar 

olmasına rağmen bu eserlerdeki olaylar toplumsal ve bireysel dönüşümleri anlatmaktadır. Bu 

araştırmada, eserlerde sıkça geçen “duvar” ve “köprü” imgeleriyle bahsi geçen Hacı Bektaş-ı Veli 

efsaneleriyle karşılaştırılması yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş-ı Veli, Yugoslavya, roman, duvar, köprü. 
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İSTIKLÂL MARŞI: "MEHTER" ASKERİ TARİH ORKESTRASI YÜRÜYÜŞLERİNİN 

KOMPOZİSYONU 

Prof. Dr. Gulnoz KHALLİYEVA 

Dünya Dilleri Üniversitesi 

gulnoz7410@mail.ru 

Geleneksel kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması, küreselleşme çağında 

modern insanlığın karşı karşıya olduğu acil görevlerden biridir. Devlet hayatının, dinin, politikanın, 

müziğin ve askeri meselelerin çeşitli yönlerini özümsemiş olan geleneksel Türk orkestrası "Mehter" bu 

tür fenomenlerden biridir. Osmanlı döneminde militanlık dindarlıkla yakından ilişkiliydi ve Yeniçeri 

ordusunun bir parçası olan "Mehter" orkestrası sadece askeri harekatların vazgeçilmez bir katılımcısı 

olmakla kalmayıp, aynı zamanda padişahın bir "manevi silahı" olarak hareket ederek birleşerek orduya 

ilham veriyor ve ulusal birliğin ve kültürü oluşturan bileşenlerin sentezinin sembolünü temsil ediyor. 

Yürüyüşlerin kompozisyon ve olay örgüsünü analiz ettikten sonra, şartlı olarak tüm Türk 

yürüyüşlerinin üç büyük tematik gruba ayrılabileceği sonucuna vardık. Bu kural, bir kural olarak, 

yürüyüşlerin aşağıda listelenen üç konuyu birleştirmesi veya örtüşmesidir. 1. Vatanseverlik 

yürüyüşleri - Osmanlı'nın gücünü ve cesaretini ve ayrıca Osmanlı devletinin büyüklüğünü kutlayan 

yürüyüşler. Bu durumda, yürüyüşlerin çoğunun tam olarak Osmanlı döneminde yazılmış olması 

nedeniyle Türk ve Osmanlı devleti kavramlarının eşanlamlılığını kabul ettiğimizi belirtmek gerekir; 

yürüyüş metinlerinde her iki kavram da birbirinin yerine kullanılmaktadır. 2. Dini yürüyüşler. Bu 

yürüyüşler sözde "yalvarma" işlevini yerine getirir. Bunlar, orkestranın Allah'tan orduya düşmanla 

başarılı bir mücadelede yardım etmesini istediği dua yürüyüşleridir. 3. Ulusal tarihi veya tarihi 

şarkıları koruyan yürüyüşler. Kendisini şu ya da bu savaşa adamış, savaşta öne çıkan mareşal, yeni 

toprakları fetheden padişah. Kural olarak, ya belirli bir savaşı ve sonucunu ya da bir saldırı için 

hazırlığı ve sonuçlarını açıklar. Yürüyüşler, sadece Osmanlı tarihi için önemli olan tarihi olayları ve 

şahsiyetleri değil, aynı zamanda Türk halkının önemli dini ve kültürel gerçeklerini de yansıtıyor. 

Orkestra repertuarında yer alan yürüyüşlerin metinleri incelendiğinde, Türk kültürünün milli gurur ve 

vatanseverlik, dindarlık ve fedakarlık, cesaret ve yiğitlik, orduya saygı ve kendine güven gibi değerleri 

ortaya çıktı. Bu, bir Türk vatandaşının geleneksel askeri kanunudur. 

Anahtar Kelimeler: İstiklâl Marşı, "Mehter" orkestrası, Yürüyüşler, repertuar, Dinî 

yürüyüşler Vatanseverlik yürüyüşleri, evlet hayatı. 
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ÖZBEKISTAN'DA TÜRKOLOJI MERKEZLERI VE KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMALAR 

Prof. Dr. Gulnoz KHALLİYEVA 

Dünya Dilleri Üniversitesi 

gulnoz7410@mail.ru 

Özbekistan'ın tüm filoloji fakültelerinde bir türkoloji merkezi vardır. Bu merkezlerden biri 

Dünya Dilleri Üniversitesi'nde bulunmaktadır. Bu Türk merkezinde edebiyat üzerine karşılaştırmalı 

çalışmalar yapılmaktadır. Karşılaştırmalı edebiyat bilimi veya edebî komparatistik iki veya daha fazla 

edebi hadisenin karşılaştırılmasına dayanan bilim dalıdır. Uluslararası toplumsal, kültürel ve edebî 

ilişkilerin gün geçtikçe geliştiği günümüzde karşılaştırmalı edebiyat bilimi gelecek vaat eden bilim 

dallarından biridir. Herhangi bir karşılaştırmalı çalışmada edebî hadiselerin ortak ve farklı yönleri 

tespit edilir. Bu da edebiyatlar arası genel teori kurallarının ortaya çıkmasında esas teşkil eder. Edebî 

komparativistiğin konusu, edebî süreçtir. Edebiyatla ilgili tüm meseleler örneğin, olay örgüsü ve 

muhteva, anlam ve şekil, eserin dili, yazarın tekniği vb. edebî komparativistiğin konusunu oluşturur. 

Birişim/sintetizm, zihniyet, anlayışlı estetik, intermetin(sel), parametin(sellik), metatekst, hipertekst, 

arkitekst, imgebilim, varislik, göstergebilim, tipoloji, motif gibi terimler karşılaştırmalı edebiyat 

biliminin temel kavramlarıdır. Bilimsel kaynaklarda vurgulandığı üzere, eserin olay örgüsü ve 

muhtevası, dili, motifler, tercüme, eserin poetiği, yazarın mahareti, bir halkın diğer bir halkın edebiyatı 

hakkındaki görüşleri, yani edebî resepsiyon (başka bir halk edebiyatını kabullenme) karşılaştırmalı 

edebiyat biliminin konuları olabilir. Özbek edebiyat biliminde karşılaştırmalı bilimsel çalışmaları 

gerçekleştirme süreci XX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlatılmıştır. Bugün komparatistik 

araştırmaların sayısı da kapsamı da artmış durumdadır. Bilimsel edebî ilişkiler sayesinde gerçek 

eserler diğer halkların edebiyat dünyasına hızla girerek onların da manevi mülküne dönüşür. Bu 

kapsamda bakıldığında; Nevaî, Babur, Shakespeare, Dante ve diğer birçok şair ve yazarın eserleri de 

dünya halklarının ortak entelektüel mülküdür. Bu süreçte karşılaştırmalı bilimsel araştırmaların önemi 

tartışılamaz. Uluslararası kültürel edebî ilişkilerin gün geçtikçe daha da geliştiği günümüzde 

karşılaştırmalı araştırmalar edebiyatın gelecek vaat eden dallarından biri olmuştur. Uluslararası edebî 

ilişkiler çerçevesinde komparatistik araştırmaları gerçekleştirirken en az iki halkın, iki edebiyatın, 

bilhassa da manevi değerlerin, lirik ve nesrî eserlerin mahiyetini daha derinden idrak etme imkânı elde 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Özbekistan, Türkoloji merkezi, Karşılaştırmalı edebiyat, edebî hadiseler, 

Nevaî, Babur, Shakespeare, Dante.  
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 “NİNNİ NE YAPTI?” HİKÂYE ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Doç. Dr. Gül Mükerrem ÖZTÜRK-Uzman İkbal AKKAR 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / MEB 

gul.ozturk@erdogan.edu.tr 

Bu çalışmada 19. yy. önemli Gürcü yazarlarından biri olan Yakob Gogebaşvili’nin “Ninni Ne 

Yaptı?” adlı eserinin Türkçeye çevrilmiş halinin epizotlar halinde incelenmesi üzerinde durulmuştur. 

Çalışmada söz konusu hikayenin karakterleri tanıtılarak bu karakterlerin bazı özellikleri verilmiştir. 

Eserdeki olayın geniş çerçevesi hakkında bilgilere yer verilmiştir. Olayın geçtiği yerler betimlenerek 

bu yerler üzerinde durulmuştur. Olayın geçtiği zamana değinilmiştir. Böylece eserin olay örgüsü 

çıkarılmış ve çalışmanın içeriğini oluşturan epizotlara zemin hazırlanmıştır. Çalışmada hikayenin 

özgün çevirilerinden olan Gül Mükerrem Öztürk tarafından oluşturulmuş çeviri temel alınmıştır. 

Çalışmada literatür taraması yapılarak analiz için temalar oluşturulmuştur. Yakob Gogebaşvili ile ilgili 

kaynaklar kütüphanelerden ve internet ortamından taranmıştır. Yazarın çalışmaya konu edinilen 

hikayesi temelinde çalışılmış diğer araştırmalar incelenmiştir. Hikayenin başkaca çevirilerine de 

değinilmiştir. Çalışmanın temelini oluşturan epizotlar numaralandırılmış şekilde verilmiş ve hikayenin 

olay örgüsünü içerecek şekilde bir özetleme yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında 

yer alan içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri 

açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Çalışmada içerik analizi yöntemine uygun olarak 

elde edilen veriler tanıtılarak veriler içinde saklı kalan ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Veriler 

barındırdığı eğitimsel değerleri içerecek şekilde analiz edilmiş, yorumlanmış, yazarın hayat görüşüne 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında, epizotlar halinde incelenen hikayenin ana fikri ve 

konusu üzerinde durulmuştur. Olay örgüsünün ana fikir ve konuya katkıları hakkında çıkarımlarda 

bulunulmuştur. Çalışmanın problem durumu ile bağlantılı sonuç ve önerilere de bu kısımda yer 

verilmiştir. Hikayesi incelenen yazarın hayat görüşü, elde edilen bulgular üzerinden okuyucularına 

vermek istediği mesajlar ile ilgili çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hikaye, Epizot, İçerik Analizi.  
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ARTVİN VE RİZE’DEKİ KADIN GİYİM KUŞAMI İLE SÜSLENME KÜLTÜRÜNÜN 

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

gul.yilmaz@erdogan.edu.tr 

Kısaca giyinme işi olarak tanımlanabilecek giyim, insanlığın ortaya çıkmasıyla var olan bir 

olgudur. İnsanın ilk olarak vücudunu iklim şartlarından korumak amacıyla giyindiği görüşü yaygın bir 

şekilde kabul edilmekle birlikte sonraları dinin bir gereği olarak giyinmenin şekil değiştirmesi hem 

giyinme kültürünü oluşturmuş hem de giyim kuşam unsurlarının çeşitlenmesine sebep olmuştur. 

Modanın ortaya çıkıp gelişmesiyle de giyinmek temelde ihtiyaç olmasının yanı sıra yaşanılan dönemi 

yansıtma, kişinin ekonomik gücünü, toplumsal statüsünü gösterme gibi birçok özellik kazanmıştır. Bu 

anlamda giyim hem dinin hem de yaşanılan dönemin yansıtıcısı haline gelmiştir. Giyim unsurlarının 

modelinden rengine, kumaşından biçimine pek çok özellik karşı tarafın kişinin dini, sosyal statüsü, 

ekonomik durumu ve bazen mesleği ile ilgili bir fikir yürütmesini sağlamaktadır. Türk kültürünün 

giyim kuşam kültürünü en iyi yansıtan başlık, kaftan, pantolon ve çizme gibi kıyafetler; Türklerin 

siyasi ve askerî durumları ile yaşadıkları coğrafya hakkında bilgiler sunmaktadır.  

Bu çalışmada Artvin ve Rize’de kullanılan kadın giyim kuşam ve süslenme unsurları ile ilgili 

kelimeler, başta TDK Derleme Sözlüğü olmak üzere yöre ile ilgili yapılan sözlük, ağız, dil ve 

monografi çalışmalarından tespit edilecek, daha sonra bu kıyafetler ve süslenme şekilleri ile kişinin 

toplum içerisinde nasıl var olduğu, giyilen bir giysi veya takılan bir süs eşyası ile kişinin kendisini 

diğer insanlara nasıl tanıtıp anlatmaya çalıştığı üzerinde durulacaktır.  

Dilbilimi de kapsayan göstergebilim, sadece dil içi iletişim unsurlarını değil dil dışı iletişim 

unsurlarını da kapsamaktadır. Dünyadaki her şey çevresindekilere bir mesaj vermektedir. Kararan 

bulutlar yağmurun, yükselen ateş hastalığın, uzatılan bir zeytin dalı ise barışın işaretçisidir. Doğal ve 

uzlaşımsal olarak sınıflandırabileceğimiz bu göstergeler iletişim sağlamaktadırlar. Bu bağlamda da 

uzlaşımsal olarak toplumların belirlediği giyim kuşam ve süslenme kültürünün kıyafetlerle ve takılarla 

somutlaştırıldığı yörede kullanılan kelimelerin tespitinin yanı sıra bu kelimelerin ve en önemlisi giyilip 

takılan unsurların hangi amaçla yapıldığının tespiti, yörede sadece konuşarak değil aynı zamanda 

giyimle de nasıl anlaşıldığını göstermesi açısından önemlidir. Örneğin yeni gelinin baş örtüsünün 

kenarındaki “kaynana dili” oyası, gelinin kayınvalidesi ile çatışma içerisinde olduğunu göstermesi 

açısından önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, giyim kuşam, Rize, Artvin, söz varlığı. 
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OSMANZÂDE TÂʼİB AHMED’İN MÜNŞEATI “GEVHER-İ YEKTÂ”DA SEVGİ VE SAYGI 

HİTAPLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

gul.yilmaz@erdogan.edu.tr 

İnsanın hayatta var olmasını sağlayan, toplum içerisindeki yerini belirleyen en temel 

duygulardan biri sevgi, diğeri ise saygıdır. Evrensel olan bu duygular, insanın bir toplum içerisinde 

gördüğü değeri ortaya koyması açısından da önemlidir. Sevgi ve saygı soyut birer kavram olmakla 

birlikte yapılan hareketlerle ve dille somutlaştırılabilmektedir. Dille somutlaştırılan bu kavramlar, 

kelimeden kelime grubuna, kalıp sözlerden deyim ve atasözlerine kadar pek çok söz varlığı unsuru 

oluşturur. Bu nedenle bu konu üzerinde yapılacak araştırmalar, Türkçenin sevgi ve saygı ifadelerinin 

tespitinde yardımcı olacaktır. İncelenen eserlerin yazılış amacı da istenilen verinin elde edilmesi 

konusunda belirleyici olmaktadır. Sevgi ifadeleri ile daha çok aşk, sevgi, hayranlık gibi konuları 

işleyen roman, hikâye, şiir gibi edebî türlerde karşılaşılmakta, saygı ifadeleri ise daha çok resmî belge 

ve metinler ile statü açısından daha üst seviyedeki kişilere yazılan mektup, dilekçe gibi türlerde tespit 

edilebilmektedir. 

Türkçenin tarihî kaynakları incelendiğinde pek çok farklı türde eser kaleme alındığı 

görülmektedir. Münşeatlar da bunlardan biridir. Münşeatlar, sevgi ve saygı ifadelerini bir arada 

bulundurmaları açısından önemli eserlerdir. Çünkü münşeatlarda mektupların nasıl yazılacağının 

bilgisi yanında yazılan kişinin mertebesine göre nasıl bir üslup kullanılması ve onlara nasıl hitap 

edilmesi gerektiği gibi konularda bilgiler de mevcuttur. İçerilerinde genel olarak alâdan ednâya, 

ednâdan alâya ve akrandan akrana yazılan mektuplar olmak üzere üç farklı üsluba sahip mektup 

örnekleri bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, 18. yüzyılın münşilerinden, eserlerinin pek çok nüshası olması hasebiyle 

döneminde meşhur; ancak bugün çok da tanınmadığı düşünülen Osmanzâde Ahmed Tâʼib’in 

kaynaklarda ve kataloglarda daha çok “Münşeat” olarak kayıtlı olan “Gevher-i Yektâ” adlı eserindeki 

sevgi ve saygı hitapları üzerinde durulacaktır. Alâ, ednâ ve akran olmak üzere üç farklı mertebeye 

yazılan mektuplarda temel olarak üç farklı hitap ifadeleri mevcuttur. Temelde resmî ve samimi olarak 

ifade edebilecek bu hitaplar, mektupların yazıldıkları kişilerin toplum içerisindeki yerlerine göre 

sınıflandırılmıştır. Böylece hangi seviyeye nasıl sevgi ve saygı ifadelerinin kullanıldığı tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanzâde Tâʼib Ahmed, Gevher-i Yektâ, Münşeat, Hitap. 
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ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE ANTROPONİMİK SÖZLÜKBİLİM 

Doç. Dr. Gülnara ALİYEVA KOŞKUN 

Bakü Slavyan Üniversitesi  

gulnara.fakhraddin@gmail.com 

Onomastik birimler, dilin ve halkın kimliğini, ulusal geleneklerini yansıtan dil birimleridir. 

Çağdaş Türk lehçelerinin onomastiğinde meydana gelen süreçlerin incelenmesi, adverme ve 

addeğişme sürecindeki ilkelerin kesin olarak tanımlanması, onomastik sözlüklerin teorik ve pratik 

karakteristiği, çeşitli açıklamalı, çeviri ve d. sözlüklerde onomastik birimlerin sözlükbilimsel 

açıklaması büyük önem taşımaktadır. Gerek XX. yüzyılda gerekse XXI. yüzyılda Türk lehçelerinde 

onomastik sözlüklerin derlenmesi alanında pek çok çalışma yapılmıştır. Elbette bu çalışmaların çoğu 

pratiktir, ancak sonuç olarak onomastik sözlüklerin sayısı artmış ve malzeme kapsamı genişlemiştir. 

Bu anlamda bu sözlüklerin uygulamalı olarak derlenmesinde teorik kavramların da yer almasına 

büyük ihtiyaç vardır. Diğer bir deyişle, onomastik sözlükbilim kendi sözlükbilimsel teorisini 

geliştirmelidir. Türk dilbiliminde tarihsel ve çağdaş onomastik birimlerin korunması ve gelecek 

nesillere aktarılması açısından onomastik sözlüklerin gelişimi oldukça önemlidir. Ayrıca bu, 

onomastik birimler sisteminin zenginleştirilmesine de yardımcı olabilir. Bir halkın bilimsel ve kültürel 

gelişiminde onomastiğin çeşitli dallarında yazılmış sözlükler de dahil olmak üzere bütün sözlükler 

büyük önem arzeder. Türkçe yazılmış antroponimik sözlüklerin diğerlerinden daha çok olduğu 

gözlemlenir. Makalede, Türk lehçelerinin antroponimik sözlükbilimi dalı, antroponimik sözlüklerin 

derlenmesi üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş, antroponimik sözlüklerin pratiğinde uygulanan 

çeşitli metodolojik yaklaşımlardan bahsedilmiştir. Aynı zamanda Türk lehçelerinde antroponimik 

sözlükbilimin özellikleri ve ana aşamaları izlenilmiştir. Halk düşüncesinin ürünü olan kişi adları, 

insanları karşılaştırma ihtiyacından yaranmış ve belirli tarihsel gelişim sürecine dayanarak çağdaş 

Türk ad sistemini oluşturmuştur. Antroponimik sözlükler, yeni doğanlara isim vermeye, kişi adlarının 

anlamlarını belirlemeye ve kişinin kendi isminin ve diğer insanların isimlerinin kökenini anlamaya 

yardımcı olur. Çalışmamızın temel amaçlarından biri, farklı kültürlerin Türk adverme geleneği 

üzerindeki etkisi, diğer dillerden Türkçe’ye geçen kişi adları, dini adlar, diğer dillerin yanı sıra Türk 

lehçelerinin etkileşimi sonucunda alınan kişi adlarının antroponimik sözlükbilimde nasıl tezahür 

etmesidir. Diğer taraftan, kişi adları başka dillere çevrilmediği için fonetik yapıları değiştirilmeden 

orijinal halleriyle muhafaza edilmektedir. Bu özelliğe göre eski kişi adlarının incelenmesi sırasında 

içlerinde bulunan kadim Türkçe unsurları tespit etmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Türk lehçeleri, onomastik birimler, antroponimik sözlükler, kişi adları. 
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ALTIN ORDU DÖNEMİNE AYIT CEMAL ED-DİN ET-TÜRKİ'NİN ‘KİTABU BULGAT AL-

MUŞTAK Fİ LUGAT AT-TÜRK VA-L-KİFÇAK’ EL YAZMASI (KOMPOZİSYON YAPISI 

VE PRENSİBİ) 

Doç. Dr. Gülnara GAİNUTDİNOVA 

Rusya İslam Üniversitesi 

gayn_gulya@mail.ru 

Yazılı anıtlarını araştırma sürecinde dil tarihi özelliklerini ve kelimelerini incelemek çok 

önemlidir. Bu konuya ilgili eski ve çağdaş Tatar Dilinde yapılan yazılı anıtlarının söz dağarcığına 

araştırma işleri şimdi de devam ediyor. Dil gelişimi onun tarihini ve kelime yapısını incelemektendir. 

Orta Asya’da yaşayan Türk boyları için büyük değer ve yüksek önem taşıyan eser kabul edilen, Cemal 

ed-Din et-Türki’nin yazdığı ‘Kitabu Bulgat al-muştak fi lügat at-türk va-l-kifçak’eseri de bu gruba 

dahil edilebilir. Yazıldığı yıl tarihi tam net değil, ama anıtın ilk sayfasında Ebu Bekir adlı birinin Hicri 

ile 855 yani 1451 yıl tarihini kaydetmiş. Demek ki bu eser XV yüzyılından daha geç yazılmamış. 

‘Kitabu Bulgat al-muştak fi lügat at-türk va-l-kifçak’ toplumun gelişmesi ve tarihi Türkçe olarak 

beyan edilmiştir. Dolaysıyla bu eser Türk boylarının dünyanın eğitimle ilgili değerleriyle tanışmasını 

yedi yüz yıl önce sağlamış manevi değerlerden biri sayılır. XIV yüzyıl Dil tarihini inceleyen büyük 

araştırmacıları biri olan Polonya bilim adamı Zayonçkovski A. fikrince bu eser XIV yüzyıl ortalarında 

yapılmış. Onun bakış açısını araştırmacı Gaben A. da paylaşıyor. ‘Kitabu Bulgat al-muştak fi lügat at-

türk va-l-kifçak’ 1350 yılda yazıldığını söylemiş. Eserin isim ve fiil kısmında arap ve suriya söz 

formları yer almıştış. A. Zayonçkovski’nin eser Suriya’da XIV yüzyıl ortalarında yazılmış deyen 

fikrine kanıttır. Son yıllarda bilişim teknolojilerinin gelişmesi, imkanların daha da genişlemesi ve 

çoğalmasından dolay dil bilimciler mukayese ve leksikoloji yöntemlerden biri olan dil biliminde dil 

tarihi ve söz varlığı yöntemine başvurmaktadır. Dilbiliminde kelimeler toplamı yöntemin 

kullanılmasının amacı bir yazılı anıt yada eserde geçen sözlere dilsel tahlil yapmak, diğer yazarlarının 

eserleriyle karşılaştırmak ve bu yöntemle o metne özgü hususiyetlerini, yazarların gerçek hayatı 

anlamalarıyla ilgili esasları belirlemektedir. Aşağıda halk dilinin güzel örneklerine dayanılarak 

yazılmış ‘Kitabu Bulgat al-muştak fi lügat at-türk va-l-kifçak’ eserinin hazırlama prensibi ve onu 

araştırma tarihinden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dil bilimi, yazılı anıt, kompozisyon, hazırlama prensibi. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİLERİN ARAPÇA VE TÜRKÇE 

İLETİŞİM KURMA İSTEKLİLİKLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI 

Doç. Dr. Gülnur AYDIN 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

gulnur.aydin@hbv.edu.tr 

Dil öğrenme sürecindeki duyuşsal değişkenler (tutum, motivasyon, kaygı, özyeterlik algısı vb.), 

o dilde başarı ve yeterlilik durumunu etkilemektedir. Bu değişkenlerden biri olan istekli olma durumu, 

hem akademik hem sosyal başarıyı etkileyen bir unsur olarak dikkat çeker. Dil öğrenme için sunulan 

referans çerçeveleri, programlar ve yönergelerin “iletişime” verdiği önem, onu bir beceriye 

dönüştürmeyi gerekli kılmaktadır. Beceri ise isteklilik ölçüsünde geliştirilebilir. Duyuşsal olduğu 

kadar farklı kültürlerin temas alanlarında “duruşsal” bir görünüm de sunan istekliliğin, iletişimi 

başlatma, sürdürme ve süreklileştirmedeki etkisi pek çok araştırmayla doğrulanmıştır. Bu çalışmanın 

amacı ülkemizde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyelilerin Arapça ve Türkçe iletişim 

istekliliklerinin sınıf içi ve sınıf dışı bağlamlarda hangi düzeyde olduğunu belirlemektir. Karma bir 

yaklaşımın benimsendiği araştırmada nicel veriler için Al-Murtadha’nın (2020) McCroskey ve Baer 

(1985) ile Cao ve Philp (2006)’dan uyarladığı, altılı likert tipte geliştirilen Sınıf İçi ve Sınıf Dışı 

İletişim İstekliliği Ölçekleri kullanılacaktır. Nicel verilerin analizi sonucu iletişim isteklilikleri yüksek, 

orta ve düşük düzeyde tespit edilen öğrencilerden dörder tanesi seçilerek araştırmacı tarafından 

oluşturulan bir gözlem formu ile nitel veriler elde edilecektir. Son olarak nitel ve nicel veriler 

ilişkilendirilerek değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim istekliliği, Suriyeliler, yabancı dil olarak Türkçe, Arapça. 
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BARIŞ MANÇO ŞARKILARINDA SÖZ VARLIĞI 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah METE-Muhammet ÖZCAN-Gökmen Tuğrul ŞAHİN 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

drgulsahmete@gmail.com 

Türkiye’de “Anadolu Rock” müzik akımının öncülerinden olan şarkıcı Barış Manço, aynı 

zamanda kültür elçisi ve devlet sanatçısıdır. Televizyon yapımcısı, program sunucusu, besteci ve köşe 

yazarı Barış Manço, seslendirdiği şarkılarla 7’den 77’ye hitap etmiş, gerek şarkılarında gerek hayata 

bakış tarzında verdiği mesajlarla geniş bir kesimi etkilemiştir. Müziklerinde ve şarkı sözlerinde eğitsel 

kaygılar taşıyan sanatçının mesajlarının en önemli entrümanı, müzik olmuştur. Müzik tarihine ve Türk 

kültürüne kalıcı bir iz bırakan Barış Manço’nun konu olduğu bu çalışmanın amacı, sanatçının 

şarkılarının söz varlığını; deyimler, atasözleri, ikilemeler, kalıp sözler, ilişki sözleri ve özel isimleri 

temel alarak ortaya koymaktır. Çalışmada döküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Barış Manço 

albümlerinden ensrümantal ve yabancı şarkılar hariç kendisine ait 93 şarkıya ulaşılmıştır. Çalışmanın 

ön bulgularına göre Barış Manço, atasözleri ve deyimleri aynen ya da yapı bozumuna uğratarak 

kullanmış, geleneksel göndermelere çok yer vererek kalıp sözlere değinmiş, “sen, ben” zamirlerine 

çok sayıda yer vermiş, sayıları özellikle “bir, üç, yedi, bin, bin bir” sayılarını sık kullanmıştır. Çalışma 

devam ettiğinden bulgulara ve onlardan hareketle belirtilecek sonuçlara tam metinde yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Barış Manço, söz varlığı, şarkı, müzik. 
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MİNE SÖĞÜT’ÜN BEŞ SEVİM APARTMANI ADLI ROMANINDA YAPI, TEMA, DİL VE 

ÜSLÛP 

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN – YL. Öğrencisi Ayşegül KALYONCUOĞLU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

gulsah.sisman@erdogan.edu.tr 

Türk edebiyatının üretken kalemlerinden Mine Söğüt yazdığı roman, hikâye, deneme, biyografi, 

monografi, söyleşi, araştırma, siyaset gibi pek çok farklı türden eser ile edebiyata katkı sağlar. Alayına 

İsyan, Aşkın Sonu Cinayettir, Adalet Cimcoz, Sevgili Doğan Kardeş, Dolapdere Kürt Kediler Çingene 

Kelebekler, Kadınların Gözüyle Yazmak ve Yaşamak, Darbeli Kalemler, Beş Sevim Apartmanı, 

Kırmızı Zaman, Şahbaz’ın Harikulade Yılı 1979, Madam Arthur Bey ve Hakkındaki Her Şey, 

Gergedan ve Deli Kadın Hikayeleri adlarını taşıyan eserlerinde Türkiye’nin siyasal, kültürel, 

toplumsal hayatına ayna tutar.  

Söğüt’ün ilk romanı olan Beş Sevim Apartmanı-Rüya Tabirli Cinperi Masalları, bir doktor ve 

beş hastasının ilişkilerini konu edinir. Psikanaliz alanında çalışmalar yapan Doktor Samimi, 

çocukluğundan beri hayatında yer alan, cinperi adı verilen varlıklar ile yaşadığı bir hadise sonrasında 

kendini bu varlıkların doğruluğunu reddedecek çalışmalar yapmaya adar ve Beş Sevim adı verilen bir 

apartman satın alarak gerçek adları Oğuz, Yeşim, Yusuf, Elif ve Melike olan kimsesiz beş hastayı 

incelemeye karar verir. Beş farklı cin hikayesinin beş farklı gerçek hikâye ile bütünleşmesiyle oluşan 

kurgu, belirgin nesnelere dair rüya tabirlerini de içerir. 

Bu çalışmada Mine Söğüt’ün Beş Sevim Apartmanı adlı romanı yapı, tema, dil ve üslûp 

bakımından incelenecektir. Böylece eser kimlik, isim-içerik ilişkisi, olay örgüsü, anlatıcı ve bakış 

açısı, zaman, mekân ve kişiler dünyası olmak üzere yapı; işlenen konunun ana yönlerinin ve 

yönelimlerinin tespiti doğrultusunda tema; anlatım teknikleri, anlatım biçimleri bakımından dil ve 

üslûp özellikleri bağlamında tespit ve tahlil edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mine Söğüt, Beş Sevim Apartmanı, yapı, tema, dil, üslûp.  
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AĞIZ ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEM, YAŞANAN EKSİKLİKLER 

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR 

 Günümüzde Rize’den, Kars’tan başlayarak Edirne’ye; Anadolu’nun kuzeyinden güneyine 

Muğla’ya, Antalya’ya pek çok ilin halk ağızları üzerinde çalışılmış ve derlenen metinler dil özellikleri 

bakımından işlenmiş ve yayımlanmıştır. Yayınların büyük bir bölümü de Türk Dil Kurumunca ya 

kitap hâlinde veya Türk Dil Kurumunun yayın organı olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı’nda 

yayımlanmıştır1. Bunların dışında üniversitelerin veya kişisel olarak yazarlarının yayımladığı halk 

ağızlarıyla ilgili kitaplar da var2. Bazı yayınlar ise Anadolu ağızlarının bir uzantısı olup sınırlarımız 

dışında konuşulan dilin ağız özelliklerini konu olarak alır ve bunlar daTürk Dil Kurumunca 

yayımlanmış eserlerdir3. Bu eserler çalışmamızın sonunda basıldığı yıllara göre verilmiştir. Amacım 

bu eserleri toplu olarak araştırmacıların istifadesine sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ağız çalışması, yöntem, eksiklikler.  
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1467’DE MUHAMMED ADLI BİR MÜELLİFİN YAZDIĞI MANZUM SÎRET’TE TAHKİYE 

VE BİR ANLATIM TEKNİĞİ OLARAK “DİR” KULLANIMI 

Prof. Dr. Hasan Ali ESİR 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

hasan.esir@erdogan.edu.tr 

Sîret, genel olarak Hz. Peygamber’in hayatını konu alan bilim dalı olup bu konuda yazılan 

eserlerin adıdır. Bugün daha ziyade sîret yerine, onun çokluk şekli olan siyer kelimesi teklik anlamda 

kullanılmaktadır. Siyer; “davranış, hâl, yol, âdet, Hz. Muhammed’in hayatı ve hayatını konu alan 

bilim dalı ve bu dalda yazılan eser” vb. anlamlara gelmektedir. Sîret/siyerlerde, Hz. Peygamber’in 

hayatı çeşitli konu ve başlıklar altında anlatılmaktadır. Bu durumda her hikâyede bir ya da daha çok 

vaka var demektir. Bilhassa anlatma esaslı metinlerde vakayı öne çıkarmak, sadece olayı duyurmaktır. 

Hâlbuki bir de bunun bedii tarafı vardır; yani vakayı aktarma/anlatma işi/biçimi vardır. Bunlardan 

hakim (ilahi/tanrısal) bakış açısında sözlü-anlatıcı (vaka anlatıcısı için “sözlü-anlatıcı” tabiri 

kullanıldı), vaka ile ilgili, her şeye hakimdir. Vakayı gören durumundadır. Bunun yanında sözlü-

anlatıcı, bazen kahraman-anlatıcı bakış açısıyla vaka kahramanlarından biri olur; normal bir insanın 

bildiklerini, gördüklerini, duyduklarını bilir. Bazen de gözlemci bakış açısıyla dış dünyada olup 

bitenleri gözlemler ve bunları anlatır. Anlatma esaslı metinlerde anlatımı “tahkiyeci/anlatıcı” yapar ve 

anlatma aracı “sözlü dil”dir. Sözlü anlatıcı, vakayı anlatırken farklı anlatım teknikleri kullanmakta 

özgürdür. Onun bu özgürlükten kaynaklı özgün anlatımına “bakış açısı”, vakayı anlatmadaki düzene 

de “tahkiye/öyküleme” denir. Şifahi/sözlü hikâyelerde tahrirî/yazılı hikâyelerde olduğu gibi bakış 

açıları ve anlatıcı benzer konumdadır. Hikâye/vaka iletişimi; gönderici (sözlü anlatıcı), iletici (sözlü 

dil) ve alıcı (dinleyici) ile tamamlanır. Vaka/lar, kahraman/lar, mekân/lar, zaman/lar, kısaca olup biten 

her şey; onları gören, bilen, duyan kimse; kendine has imkân, teknik, tercih, dil ve üslupla 

dinleyicilere bildirir. Ayrıca başarılı bir hikâye için “kurgu” önemlidir. Hikâyeyi/vakayı cazip kılan 

hususlardan biri de budur. Başta sözlü olarak anlatılan ve daha sonra yazıya geçirilen dinî/kahramanlık 

hikâyeleri ve bunlar arasında yer alan sîret metinleri önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmada 1467’de 

Muhammed adlı bir müellifin yazdığı ve çeşitli bölüm ve vakalardan oluşa manzum Sîret’te; 

tahkiye/öyküleme, bakış açısı, sözlü-anlatıcı; kahramanlar, mekânlar, zaman bildirişiminde kullanılan 

teknikler/ tercihler ele alınacaktır. Daha sonra bunlara bağlı olarak bir anlatım tekniği olarak “dir” 

kullanımı üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sîret/siyer, şifahi/sözlü hikâye, tahkiye, bakış açısı, anlatım tekniği, “dir” 

kullanımı. 
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YUNUS EMRE’NİN DİLİNDE SABİTLEŞMEĞEN ARABİZMLER (AZERBAYCAN VE 

TÜRKİYE TÜRKÇELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI) 

Doç. Dr. Hatıra ABDULLAYEVA 

Bakü Slavyan Universitesi  

xatirabdullayeva@gmail.com 

Tasavvuf felsefesinin önde gelen isimlerinden olan Yunus Emre’nin kelime dünyasının 

incelenmesi şairin söz varlığında kullanılan kelimelerin çoğunun Anadolu Türklerine aitliğini ortaya 

koymaktadır. Fakat homojenlikten uzak olduğu için burada Farsizm ve Arabizmlerin varlığı da nesnel 

bir gerçekliktir. Genel kullanımın yanı sıra, sabitleşmeni atlayan, yani arkaikleşen Arap ve Farsça 

kökenli dil birimlerinin mevcutluğu bir hakikattır. Bu açıdan bakıldığında, kapsama alanı itibariyle 

dikkat çekici olan fakat genel kullanıma girmeyen Arabizmler bize aşağıdaki tablonu sunmaktadır: 

ARŞ. Yunus Emre’nin dilinde “gökyüzü” anlamına gelen bu sözcük (Bu Ferş’i gördük aldanduk 

henüz Arş’a iremedük...) çağdaş Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde pek görülmeğen Arap kökenli 

kelimelerden biridir. Azerbaycan dilinde sadece erşe çekilmek deyiminde görülmektedir. Verilen 

beyitte geçen arş kelimesinin karşılığı olarak “yer yüzü” anlamına gelen FERŞ kelimesi de bugün her 

iki dil için arkaik kabul edilmektedir. Arş, maddi alemin ilk katmanıdır. Tasavvuf felsefesinde “gönül” 

anlamına da geçişi vardır. “Arş ü Ferş” aslında “gök ve yer” dominant anlamı ile eşdeğerdir. 

MEKSEB. Çağdaş Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinin leksik katında işlevselliğini kaybetmiş 

mekseb kelimesine Yunus Emre dilinde “iş, ticaret” anlamında rastlıyoruz: Nice ticâret ile mekseb 

gösterem ana. Lakin klasik edebiyatta mekseb kelimesinin “kazanç, menfaat, hayır” semantiğine de 

rastlamaktayız. ŞEFÂ‘AT. Günümüzde her iki dilde kullanım sıklığından yoksun kalan sözcük, Yunus 

Emre’nin dilinde “günahkarın af dileme, lütf etme” anlamına gelmektedir. (Yüz bin peygamber gele 

hîç şefâ‘at olmaya Vay eger olmazısa Allah’un ‘inâyeti). Klasik şiir dilinde Hz. Muhammed’in en 

yüksek şefaatçi olarak anıldığı da bir gerçektir. NISÂR. Klasiklerin dilinde (“saçma, serpme, dökme”, 

“saçan, serpen, serpici”) farklı anlamlar taşıyan Arap kökenli bu kelime, Yunus Emre’nin söz varlığına 

“şabaş” ve “kurban” anlamlarıyla girmektedir: Kim bize taş atarsa, güller nisâr olsun ana. Bugün, 

kelime her iki dilin söz varlığında yer almamaktadır. Örnekler yeteri kadardır. Kanaatimizce, bu 

sunulan az örnekler bile, Yunus Emre’nin dilindeki sabitleşmeni atlayarak, edebi dilde 

normatifleşmeğen Arabizmlerin leksik-semantik niteliğini sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf felsefesi, sabitleşme, arkaiklik, normatifleşme, Arabizmler. 
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ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARINDA TÜRKÇE, SÜRPRİZ ADAY  ÖRNEĞİ !.. 

Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ 

Kıbrıs İlim Üniversitesi 

hayrettinparlakyildiz@csu.edu.tr 

 

Birlik-beraberliğe en çok ihtiyacımız olmasına rağmen, uzaklaşmak zorunda kaldığımız  hatta 

mümkünse birbirimize birbuçuk metreden fazla yaklaşmamız gereken şu günlerde en iyisi kitaplara 

sarılmak! 

Dilimize yabancı ülkelerin çocuk yayınlarından (dillerden) çevrilen kitaplar vardır, bu olması 

gereken bir çalışmadır. Önemli olan kitabın çevrilmesi değil, dilimize çevrilirken, araç dil ile amaç 

dilin söz varlıklarının, dilbilgisi kuralları içinde kitap içeriyle buluşması, anlam yükünü vermesidir. 

Çeviri en basit anlamıyla, araç dilden (çevirilecek dilden) amaç dile (çevirilmiş dile) yapılan 

tercümedir. Çeviri yapmanın amacı, çevirilecek eserin dilini bilmeyen okurun o eseri okuyabilmesi 

için kendi diline tercüme etmektir. Böylece, eser hangi dilde yazılmış olursa olsun, o eserin sadece 

yazıldığı dili bilen kişiler tarafından okunmasının önüne geçilmiş olur ve ayrıca, o eserin başka dilleri 

konuşan kişiler tarafından da okunması ve eserde anlatılanların çok daha geniş kitlelere yayılması 

sağlanır.   

Çocuk edebiyatına kazandırılan ve Erdem Çocuk Yayınları’ndan çıkan “Sürpriz Aday-

Merhaba Hayat-1” (orijinal ismi “Défi d’enfer”) adlı çeviri kitabı dokuz yaş ve üzeri çocukların 

okuması için Fransızca’dan Türkçe’ye çevirilmiştir. Bu kitabın çevirilmesinde birinci amaç olarak 

çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve kitap okumaya öykündürme hedeflenmiştir. 

İkinci amaç olarak bakarsak; kitap okuma alışkanlığı sayesinde, çocuklara dillerini düzgün kullanma 

yetkinliğinin kazandırılması ve bu yolla kendilerini tam ve doğru ifade edebilmeleri amaç edinilmiştir.  

Bu çalışmada, dilimiz Türkçenin kitap çevirisinde çevirmenin dile hakimiyeti ve kitap 

içeriğinin okuyucusuyla buluşmadaki yerini tespit ederek, eleştirel bakış yöntemi içinde 

değerlendirmeye almaktır.   

Anahtar Kelimeler: Çeviri, çocuk, kitap, Türkçe, okuma.  
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DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK’TEN KIPÇAK SÖZLÜKLERİNE TÜRKMEN TÜRKÇESİ SÖZ 

VARLIĞI 

Dr. Hicret DAŞDEMİR 

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi  

hicretdasdemir@gmail.com 

Türkmen sözcüğü takip edildiği tarihten bugüne hep bir tartışma konusu olmuş, kimi zaman 

geniş anlamıyla bir Türk boyunun adı olurken bir yandan da dar anlamıyla Oğuz boyu içerisindeki bir 

kısım Türk gruplarının adı olmuştur. Bu yönüyle de henüz tam anlamıyla anlaşılmış bir anlama sahip 

olmadığından bu Türkçeye ait söz varlığının kesin hatlarla belirlenmesi de mümkün olmamıştır. 

Günümüzde Türkmen sözcüğü; bir yandan Irak Türklerini karşılarken bir yandan da merkezi 

Türkmenistan olmak üzere İran, Afganistan ve Kuzey Kafkasya’daki Türklerin adı olarak geçer. Bu 

çalışmada Kâşgarlı’nın Divanından başlayarak Kodex, Et-tuhfe gibi Kıpçak eserlerinde Türkmen ve 

Türkmence üzerine bir inceleme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Divanü Lugati't-Türk, Türkmen Türkçesi Sözvarlığı, Kıpçakça.  
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TONYUKUK YAZITI ÇEKİM EKLERİNİN DİĞER ESKİ TÜRK YAZITLARIYLA 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Hulusi POLAT 

Milli Eğitim Bakanlığı 

hulusipolat44@gmail.com 

Türk dilinin bilinen yazılı ilk kaynakları Türk runik harfli metinlerdir. Bu metinler Türk dilinin 

tarihsel gelişimi ve gramer çalışmaları açısından çok önemli kaynaklardır. Bu kaynaklardan biri olan 

Tonyukuk yazıtı da içeriği, hacmi ve kullanılan dili bakımından ayrı bir yere sahiptir. Bilge Tonyukuk, 

Köktürk Kağanlığı döneminin büyük devlet adamıdır. Adına dikilen yazıt, Tola ırmağı yukarısı Bayn-

Tsokto bölgesinde yer almaktadır. Tonyukuk yazıtı, iki taştan oluşmaktadır. Tonyukuk mezar 

külliyesindeki bu iki yazılı taş 1897 yazında Yelizaveta Nikolayevna Klements tarafından 

bulunmuştur. Yazıtın yazılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Dönemin tarihi olayları Tonyukuk 

tarafından aktarılmıştır. Bu çalışmada Tonyukuk yazıtında kullanılan çekim ekleri isim ve fiil çekim 

ekleri olmak üzere iki alt başlıkta incelenmiştir. İsim çekim ekleri; çokluk, durum ve iyelik alt 

başlıklarında incelenmiştir. Fiil çekim ekleri ise, şahıs ekleri, haber ve dilek kipleri, birleşik çekim ve 

ek fiil alt başlıklarında incelenmiştir. Tonyukuk yazıtında 583 çekim eki tespit edilmiştir. Bu eklerin 

291 tanesi isim çekim eki, 292 tanesi ise fiil çekim ekidir. Tonyukuk yazıtında kullanılan çekim 

eklerinin diğer eski Türk yazıtlarıyla karşılaştırılmasında şu tespitlere ulaşılmıştır: 1. Sadece 

Tonyukuk Yazıtında Kullanılan Çekim Ekleri: Geniş zamanın hikayesinin teklik 1. kişi eki, gelecek 

zamanın rivayeti, geniş zamanın şartı, görülen geçmiş zamanın şartı, ek fiilin geniş zamanının çokluk 

1. kişi eki. 2. Diğer Yazıtlarda Kullanılıp Tonyukuk Yazıtında Kullanılmayan Çekim Ekleri: +gUn, 

+An, +(x)t, +s çokluk ekleri, iyelik ekinin çokluk 2. ve 3. kişi ekleri, geniş zaman teklik 2. kişi eki, 

geniş zaman çokluk 2. ve 3. kişi ekleri, görülen geçmiş zaman çokluk 2. kişi eki, -sIk, -gAy, -gU 

gelecek zaman ekleri, ek fiilin geniş zamanının teklik 2. kişi eki, ek fiilin görülen geçmiş zamanının 

çokluk 2. kişi eki. Türkçe yapısı bakımından eklemeli dil olduğu için ekler hakkında yapılacak olan 

çalışmalar dilin karanlık dönemleri, morfolojik yapısı ve anlam değişmeleri üzerine yapılacak olan 

çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tonyukuk, Eski Türk Yazıtları, Çekim Ekleri. 
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KUTADGU BİLİG’DE VAKT-İ ŞÂM 

Dr. Hülya UZUNTAŞ 

Trakya Üniversitesi 

hulyauzuntas@trakya.edu.tr 

Balasagunlu Yusuf Karahanlı Türkçesiyle mesnevi nazım şeklinde kaleme aldığı meşhur eseri 

Kutadgu Bilig’i, 1069-1070 yılları arasında tamamlamış ve Karahanlı hükümdarı Tavgaç Buğra Han’a 

sunmuştur. Şairlikteki üstün kabiliyeti Tavgaç Buğra Han tarafından takdir edilen Yusuf’a “Has 

Hacib” unvanı verilerek “Yusuf (Ulug) Has Hacib” olarak anılmaya başlanmıştır. Yusuf Has Hacib 

Kutadgu Bilig’de her iki cihanda mutlu olabilecek ideal insan tipini ve mutlu olma yollarını, eserinin 

dört ana karakteri olan hükümdar Kün Togdı (adalet), vezir Ay Toldı (devlet), vezirin oğlu Ögdülmiş 

(akıl) ve zahit Odgurmış (akıbet) üzerinden, zengin bir dil ve üslupla tarif eder. Kutadgu Bilig’de 

tabiat hadiselerinin anlatımında da Yusuf Has Hacib’in yüksek ifade gücünü görürüz. Çalışmamızda 

Reşid Rahmeti Arat’ın bugün bilinen Kutadgu Bilig -Uygur harfli Herat (Viyana), Arap harfli Mısır 

(Kahire) ve Fergana (Nemengan)- nüshalarını karşılaştırarak hazırladığı tenkitli metin neşri ve 

tercümesinden istifade ederek Yusuf Has Hacib’in akşam vaktini anlattığı beyitleri inceleyecek ve 

basit cümlelerle ifade edebileceği bir tabiat hadisesini dahi ne denli sanatkârane bir eda ile arz ettiğini 

gözlemleyeceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Yusuf Has Hacib, Karahanlı Türkçesi, Kutadgu Bilig, Akşam. 
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YENİ İSTANBUL ULUSLARASI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİNİN 

DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Hüseyin BAŞ-Öğr. Gör. Hümeyra YILDIZOĞLU 

Milli Savunma Üniversitesi- Milli Savunma Üniversitesi  

hyildizoglu@hho.msu.edu.tr  

Etkileşimin yüksek olduğu günümüz dünyasında yabancı bir dil öğrenmenin gerekliliği kaçınılmazdır. 

Yabancı bir dili öğrenmek sadece o dilin dil bilgisel yapılarını öğrenmek demek değildir. Aynı 

zamanda hedef dilin içerisinde oluştuğu toplumu, o toplumun kültürünü, kurallarını, gelenek ve 

göreneklerini iyi bir şekilde özümsemek çağdaş dil öğretiminin olmazsa olmazlarındandır. Kültür 

aktarımındaki önemli unsurlardan birisi de şüphesiz değerler eğitimidir. Dil öğrenicilerinin millî ve 

evrensel kültür değerlerini tanımaları ve benimsemeleri sağlanmalıdır. Son yıllarda Türkiye veya 

Türkiye dışında faaliyet gösteren Türkçe öğretim merkezleri aracılığıyla ve gelişen teknolojiyle 

beraber Türkçeye duyulan ilginin arttığı görülmektedir. Bunun neticesinde de yabancı dil/ikinci dil 

olarak Türkçe öğrenmek isteyen insanların sayısında ciddi artış olmuştur. Bu bağlamda dil öğretim 

materyallerinin önemli bir parçası olan kitapların çeşitliliğinin arttığı ve nitelik olarak yeni bir boyut 

kazandığı görülmektedir. Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere kazandırmayı amaçladığı 

değerlerden, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmeyi hedefleyen Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler 

İçin Türkçe Ders Kitabı’ ında hangilerine yer verildiği ve seviyelere göre farklı değerlerin işlenip 

işlenmediğini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin 

Türkçe Ders Kitabı setinden A1, A2, B1 ve B2 setleri incelenmiştir. Araştırmada, belirtilen her bir 

seviyede aktarılan değerlere, değer aktarımının da kitaplardaki ünitelere göre dağılımının ne düzeyde 

olduğu bulgularına yer verilmiştir. Doküman analizi yöntemi ile elde edilen bulgular sayısal veriler 

halinde tablolara dönüştürülerek yorumlanmış ve çıkarımlarda bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe, Değerler, Değerler Eğitimi, Kültür Aktarımı.  
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YABANCI/İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN BİREYSEL DİL ÖĞRENME 

STRATEJİLERİNDE DİJİTAL MEDYA ARAÇLARININ YERİ  

Arş. Gör.  İbrahim Fatih DEMİREL- Öğr. Gör. Ezgi İNAL 

Kastamonu Üniversitesi-İstanbul Aydın Üniversitesi 

ifdemirel@kastamonu.edu.tr 

Yabancı/ikinci dil öğretimi pek çok disiplinle iç içedir. Bu alanlar, bugün teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin yanında; medya ve dijital araçlar gibi 

alanlar da olabilmektedir. Dijital medya araçları, ders içi kullanıma ek olarak ders dışında öğrenicilerin 

öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına yönelik otantik deneyimler sunmaktadır. Televizyondan sosyal 

medya araçlarına, video kanallarından web sitelerine kadar geniş bir yelpazede okuma, dinleme, 

konuşma ve yazma becerilerine yönelik uygulamalar barındıran dijital medya araçları, öğrenicilerin 

bireysel dil öğrenme stratejilerinde önemli yardımcı araçlar haline gelmiştir. 

Bu çalışma yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğrenenlerin bireysel dil öğrenme stratejilerinde 

dijital medya araçlarının yerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş ve öğrenicilerle yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırma bünyesinde 25 öğrenici ile 

yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin analizi ile kodlar çıkarılmış ardından buna bağlı 

olarak üç tema ve alt temalar oluşturulmuştur. Temalar ‘’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenim 

Süreci’’, ‘’Günlük Hayatta ve Türkçe Öğrenim Sürecinde Dijital Medya Araçlarını Kullanım 

Alışkanlıkları’’ ve ‘’Öğrenme Alanlarına Göre Dijital Medya Kullanımı’’ olarak sıralanmıştır. 

Araştırma, bu özellikleriyle fenomoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırma sonucunda yabancı/ikinci 

dil olarak Türkçe öğrenenlerin ders dışındaki bireysel dil öğrenme stratejilerinde sosyal medya araçları 

ve video içerik barındıran dijital platformlar başta olmak üzere farklı dijital medya araçlarından 

sıklıkla faydalandıkları ancak bu araçların öğretim sürecine entegrasyonu noktasında bazı eksiklikler 

ve sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir. Bununla bağlantılı olarak örnek bir uygulama önerisi 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ikinci dil, dijital medya, CEFR, dil 

öğrenme stratejileri     
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MEHMET ÂKİF ERSOY VE SULTAN II. ABDÜLHAMİD MESELESİ 

Prof. Dr. İhsan SÂFİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

ihsansafi@gmail.com 

Mehmet Âkif Ersoy, ilk başta Sultan II. Abdülhamid’e karşıdır. Ondan nefret eder. 

Şiirlerinde Sultan II. Abdülhamid ve dönemi için çok ağır ifadeler kullanır. Daha sonra onun bu tavrı 

yumuşamıştır. Hatta gelen dönemin ve yönetimin daha kötü olduğunu bile söylemiştir. Mehmet 

Âkif’in Sultan II. Abdülhamid’le dünya ve din görüşlerinin aynı oldukları düşünüldüğü için onun 

Sultan II. Abdülhamid’i tenkit etmemesi ve aleyhinde olmaması beklenilmiştir. Ama Âkif öyle 

yapmamıştır. 

Bu bildiride Mehmet Âkif Ersoy’un Sultan II. Abdülhamid’e bu şekilde davranmasının 

sebepleri Mehmet Âkif’in yazıları, şiirleri ve Sıratımüstakim/Sebilürreşad dergisindeki yazılardan, bu 

konu hakkında bilinen diğer kaynaklardan yararlanılarak gösterilmeye çalışılacaktır. 

Mehmet Âkif, devrin hâkim cereyanı olan Sultan II. Abdülhamid muhalifliğinden 

etkilenmiştir. Onun bu tutumunda okuduğu bazı okulların yani oradaki Sultan II. Abdülhamid muhalifi 

bazı hocaların ve Sultan II. Abdülhamid’in döneminde olan bazı olumsuzlukların yani Sultan II. 

Abdülhamid’in ve bilhassa onun etrafındaki adamların yaptıkları yanlışların da etkisi vardır. 

Mehmet Âkif’in Sultan II. Abdülhamid’e muhalifliği diğer vatan ve din düşmanları gibi 

değildir. O, tam tersine vatan ve din sevgisi yüzünden kendi görüşünde olan, aynı idealleri farklı bir 

şekilde gerçekleştirmeye çalışan Sultan II. Abdülhamid’e böyle davranmıştır. Ülkenin kötüye 

gitmemesi için uğraşmıştır. 

İslâmcılardan sadece Mehmet Âkif Ersoy, Sultan II. Abdülhamid’e karşı değildir. Onun gibi 

daha pek çok kişi de vardır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Türk Edebiyatı, Mehmet Âkif Ersoy, Sultan II. Abdülhamid, 

İslâmcılık.  
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YEDİ İKLİM TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ B1 VE B2 DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Uzman İkbal AKKAR-Prof. Dr. Esra LÜLE MERT 

Milli Eğitim Bakanlığı-İnönü Üniversitesi 

ikbalakkar44@gmail.com 

Bir dilin öğrenilmesi ve öğretilmesinde kullanılan temel araç gereç ders kitaplarıdır. Dil 

öğreticisi ve o dili öğrenenler, ilk etapta öğretim aracı olarak ders kitapları ile karşılaşır. Ders 

malzemesi dendiğinde akla ilk gelen ders kitabıdır. Ders kitapları, bir dil öğrenilir ve öğretilirken 

başucu kaynakları arasında yer alır. Bu süreç sadece ders kitapları ile sürdürülmez. CD-Rom, sözlük, 

dil bilgisi kitapları, çalışma kitabı ve bunları kapsayan fotokopileri; ayrıca gazete, dergi, fotoğraf, 

broşür ve benzeri araç gereçler de bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılır. Herhangi bir dilin 

öğretilmesi sürecinde o dilin hali hazırda kullanılan ifadelerinin öğrenici tarafından kullanılması, dilin 

öğrenilmesine katkıda bulunacağı için önemlidir. Söz konusu ifadeler arasında deyimleri 

gösterebiliriz. Deyimler o dilin içine yerleşmiş ve dilin konuşanları tarafından benimsenmiş 

kalıplaşmış ifadeler içinde yer alır. Türkçe sözlükte deyim; “genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, 

kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2011: 651). 

Deyimlerin görevi, anlatımı kuvvetlendirmek ve anlatıma hoşluk katmaktır. Deyimler, kullanıldıkları 

cümleye önemli katkılarda bulunur. Bu çalışmanın amacı, Yedi İklim Türkçe Öğretimi Seti orta düzey 

(B1 ve B2) ders kitaplarında yer alan deyimleri ve bu deyimlerin dört temel dil becerisine göre 

dağılımını belirlemektir. Belirlenen deyimler, incelenen ders kitaplarından alınmış örnek cümleler ile 

verilmiştir. Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması 

hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı araç gereçlerin analizini kapsar. Çalışmada 

betimsel bir yol izlenmiştir. Çalışmaya konu edinilen ders kitapları incelenmiş, bu kitaplardaki 

deyimler ve deyimlerin kullanım sıklıkları belirlenmiştir. Kaynak kitaplarda kullanılan deyimler 

okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört temel dil becerisine göre sınıflandırılmıştır. 

Sınıflandırılan deyimler konu edinilen ders kitaplarından alınmış örnek cümleler ile desteklenmiştir. 

Çalışmanın sonuç kısmında ders kitaplarında yer alan deyimlerin kullanım sıklığı ve dört temel dil 

becerisine göre dağılımı üzerinde yorumlar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, deyimler, ders kitapları. 
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URUMLARA AİT İNCİLLERİN DİLİNDE KUZEY KARADENİZ TÜRK LEHÇELERİNİN 

İZLERİ VAR MI? (‘UKRAYNA ARŞİV VE MÜZE FONLARINDA XVIII. - XXI.YY. DOĞU 

ÇIKIŞLI ESERLER: AÇIKLAMALI BİBLİYOĞRAFYA’ PROJESİ) 

Doç. Dr. İryna DRYGA  

Ukrayna Milli Bilimler Akademisi  

idriga@gmail.com 

Ukrayna ve komşu ülkelerinin fonlarında bulunan Oryantalistik koleksiyonları arasında Türk 

yazılı eserler önemli bir yere sahiptir. Ukrayna’daki Türkçe yazılı eserlere olan ilmi ilgi ХІХ.– ХХ. 

Yüzyıllarda artmış, XX. yüzyılın sonlarında ayrı eserlerinin kataloglaştırma denemeleri 

gerçekleştirilmiştir. Ukrayna Milli Bilimler Akademisinin başlatmış olduğu ‘Ukrayna Arşiv ve Müze 

Fonlarında XVIII. - XXI.yy. Doğu Çıkışlı Eserler: Açıklamalı Bibliyoğrafya’ projesi kapsamında bütün 

Türkçe elyazma ve basılı Türkçe eserlerinin etraflı araştırılması yapılmaktadır. Doğu Avrupa’da ve bu 

arada Ukrayna’da bulunan Türkçe transkripsiyon eserlerinin son dönemdeki araştırmaları, dil 

hususiyetlerine, her bir eserin sözkonusu hususiyetlerinin frontal betimlemelerine artan ilgi ile dikkat 

çekmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda ağırlıklı olarak basılı eserler araştırıldıysa son 10 yıl 

içerisinde elyazma eserlerine de değinilmiş olup dil tarihi açısından değerlendirilmiş, Arap harfli 

eserlerinin dil özellikleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Türk Lehçeleri Tarihi Grameri 

açısından elde edilmiş olan sonuçlar bu şekilde tekrar gözden geçirilmekte, olası yanlışlar açısından 

denetlenmektedir. Bugünlerde metinlerin farklı nüsha veya baskılarının ülkemizdeki koleksiyonlarına 

geliş yolları, mevcudiyeti, tanımı ve ilişkilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bildirimizin amacı, 

Urum halkına ait olduğu sanılan dini içerikli metinlerden İncil nüshalarının bugün itibarıyla Kyiv ve 

Atina’da bulunan metinleri ile kıyaslayarak benzerliği ve olası yerel farklılıkları açısından 

değerlendirmektir. Kyiv nüshalarının kenarlarındaki yazılardan sözkonusu metinlerin kimlerin 

ellerinde olduğuna dair bilgiler çıkarılıp belirtilecektir.  

Ayrıca incelenen metin orijinallerinin tarihlendirilmesine bakılacak ve elimizdeki Türkçe 

çevirilerinin ne zaman yapılmış olabildiğine dair fikirler paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ukrayna, Türkçe transkripsiyon metinleri, Türkçe İnciller, Karamanlıca 

elyazmaları, Batı Oğuzca.  
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EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİNDE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ (METİNSEL 

VE METİNLERARASI BİR YAKLAŞIM) 

Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ-YL. Öğrencisi Fatoş YENİGÜN 

Siirt Üniversitesi  

fatosyenigun2626@gmail.com  

Seyahatnâmeler, coğrafya, dilbilim, edebiyat, tarih ve benzer ilim alanları ile ilgili coğrafyanın 

zengin kültürel birikimini yansıtmaktadır. Bu yoğunluktaki bilgileri gelecek nesillere yansıtma 

yeteneği, dilsel bir yaklaşımla araştırılabilir bir konudur. Seyyahın anlatım dili, söylem biçimi, verdiği 

örnekler, akışkanlık, etki ve sorumluluk, menkibevi anlatısı nesiller arası köprü olması açısından 

incelenmeye değerdir. Bu bağlamda Evliya Çelebi Seyahatnâmesi çeşitli disiplinler tarafından 

araştırılmış ve farklı şekillerde yorumlanmıştır. Evliyâ Çelebi’nin bu anlatım planında yer yer 

boşluklar bulunmakta, sözlü gelenekten ve yazılı kaynaklardan bilgi edindikçe Evliyâ Çelebi’nin bu 

boşlukları doldurulmakta, eğer bilgi elde edilememesi veya yeterli malumata sahip olunamaması 

çalışmanın söylem çerçevesinde gelişmesi gerektiğini gerekçelendirmektedir. Araştırmanın bir parçası 

olarak Türkiye’de Seyahat üzerine bir söylem analizi çalışması yapılmıştır. Çalışmada, Evliya Çelebi 

Seyahatnamesine eleştirel söylem yöntemi ile çalışılmış ve yazarın sıklıkla kelime düzeyinde ve cümle 

düzeyinde kullandığı kavramları içeren bu çalışmada yazarın ideolojisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Eleştirel söylem tarzı yöntem olarak, Türk Edebiyatında sıklıkla kullanılmaması açısından özgün 

çalışma fırsatı sunan bir yöntemdir. Bu yöntemin karşılaştırmalı bir örnek çalışması mevcut değildir. 

Bu çalışmada eleştirel söylem tarzı yöntem düzeyinde uygulanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, 

yöntemin kapsamını genişletebilecek ve bu yöndeki çalışmalara katkıda bulunabilecektir. Yazarın 

üslubunun ve ideolojisinin sadece bir çalışma ile değil, aynı zamanda farklı konularda çeşitli eserlerin 

incelenmesiyle de ayrıntılı olarak belirlenebileceği göz önüne alındığında, çalışmanın karşılaştırmalı 

bir şekilde ele alınmasının daha sağlıklı olacağı düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Seyahatnâme, dil, söylem, metinsel ve metinlerarası yaklaşım. 
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LGS (2021) TÜRKÇE SINAVI’NIN KAPSAM GEÇERLİĞİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Kadir KAPLAN-Dr. Öğr. Üyesi Bahadır GÜLDEN 

Milli Eğitim Bakanlığı-Bayburt Üniversitesi 

bahadirgulden@hotmail.com 

Ölçme ve değerlendirme; öğrenme sürecinin başında, ortasında ve sonunda yapılarak sistemin 

işleyişi hakkında önemli geribildirimlerin sunulduğu bir aşamadır. Bir disiplinle ilgili hedeflenen 

kazanımların edinilmesine yönelik olarak hazırbulunuşluğun saptanması, tercih edilen öğretim yöntem 

tekniklerinin, materyallerin verimliliğinin gözden geçirilmesi ve işlevsel kararların alınması ancak 

sağlıklı ölçme ve değerlendirmelerle mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte sürecin sonunda 

yapılan ölçme ve değerlendirmelerle bireylerin nihai performanslarına yönelik kesin hükümler 

verilerek belirli sıralamalara tabi olmalarına da ölçme ve değerlendirme süreçleriyle karar 

verilmektedir. Sağlıklı bir ölçme aracının taşıması gereken temel nitelikler arasında “geçerlik” 

gelmektedir. Bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçebilme niteliği geçerlikle alakalıdır. 

Geçerliğin farklı türleri (kapsam, yordama, yapı) bulunmaktadır. Kapsam geçerliği, bir ölçme aracının 

ölçmeyi hedeflediği bütün konulara ya da becerilere yer vermesiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın özel amaçların dikkat edildiğinde sekiz yıllık bir eğitim- öğretim 

sürecinin sonunda bireylerin Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve 

özenli kullanmalarının sağlanması; söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; 

okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması başta olmak üzere pek çok önemli 

hususiyetin hedeflendiği dile getirilmektedir. Dolayısıyla süreç sonunda yapılacak bir ölçme- 

değerlendirme aracının Türkçe dersinin bahsi edilen özel amaçlarını kapsamına dâhil etmiş olması 

beklenmelidir. Bu çalışmada Liselere Giriş Sınavı’nın (2021) kapsam geçerliği irdelenerek Türkçe 

ders içeriği ve hedef kazanımları, sınav içeriği açısından karşılaştırılacaktır. Araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile hem Türkçe Dersi Öğretim Programı hem de Türkçe 

sınavında ölçülen kazanımlar mukayese edilerek sınavın Türkçe müfredatının içeriğini ve hedeflerini 

ne oranda kapsadığının tespit edilmesine çalışılacaktır. Hedef kazanımların LGS Türkçe sorularına 

yansıma durumu dört temel dil becerisi kapsamında ele alınarak her beceri için ayrı değerlendirme 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi Öğretim Programı, ölçme-değerlendirme, kapsam geçerliği, 

LGS. 
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TÜRKÇE KALEME ALINAN TECVİD ESERLERİNİN TÜRK DİLİNİN AKTARIMINDAKİ 

ROLÜNE DAİR DEĞERLENDİRME -KARABAŞ TECVİDİ ÖRNEĞİ- 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TAŞPINAR 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

kadir.taspinar@erdogan.edu.tr 

“Karabaş Tecvidi” adıyla bilinen eser, Şeyh Abdurrahman Karabâşî’ye (ö. 904/1498) aittir. 

Tecvid konularını özlü bir şekilde ele almaktadır. On beş sayfadan müteşekkil eser bu özelliğinden 

dolayı olsa gerek Osmanlı toplumunda hüsnü kabul görmüş, Kur’ân-ı Kerim eğitiminde en fazla 

müracaat edilen kaynaklar arasında yerini almıştır.  

Tecvid eserlerinde ele alınan konuların gayesi Kur’ân-ı Kerim’in kurallara uygun ve hatadan 

uzak okunmasını temin etmektir. Bununla birlikte ilk dönemlerden itibaren tecvid konularına dair telif 

edilen eserlerin dili Arapça’dır. Haliyle Arap olmayan veya Arap Dili’ne vukûfiyeti az olan 

toplumların söz konusu eserlerden yeterince istifade edebilmeleri mümkün olmamaktadır. Bu 

noktadan hareketle Müslüman Türk toplumu içerisinde bulunan âlimler bu eksikliğin giderilmesi için 

tecvid konularını ihtiva eden eserler kaleme almışlardır. İşte “Karabaş Tecvidi” de bu gayeye matuf 

olarak yazılmış ilk Türkçe tecvid risâlelerinden biridir. Yazıldığı tarihten itibaren hocaların ve 

talebelerin elinden düşmeyen eser, asırlardır mektep ve medreselerde ders kitabı olarak okunmakta, 

günümüzde dahi Müslüman Türk milletinin başucu kaynağı olma özelliğini devam ettirmektedir. 

Türk toplumunda asırlardır etkisini devam ettiren eserin otuzdan fazla yazma ve matbu nüshası 

mevcuttur. Eser üzerine birçok şerh çalışması yapılmış, muhtasar olan eserin daha iyi anlaşılması 

temin edilmiştir. Ayrıca Osmanlı döneminde tecvidle ilgili yazılan birçok eserin muhtevasının 

“Karabaş Tecvidi” ile benzerlik arz etmesi, eserin etkisini ortaya koyması bakımından dikkate 

şayandır. 

Tebliğimize konu olan ve yaklaşık beş asırdır Türk toplumunun gündeminden düşmeyen bahse 

konu eserin Eski Anadolu Türkçesi’ne dair bazı hususiyetleri barındırdığı muhakkaktır. Bu yönüyle 

eser ihtiva ettiği konuların yanı sıra dil özellikleri bakımından da değerlendirmeye tabi tutulacak, 

böylelikle Türk Dili mirasının nesilden nesile aktarılması konusunda bir tecvid risâlesinin üstlendiği 

misyon çeşitli açılardan kritik edilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Tecvid, Abdurrahman Karabâşî, Karabaş Tecvidi, Kur’ân-ı 

Kerim. 
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KARAPAPAK/TEREKEME TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ ŞİİRLER ÜZERİNE ANLAM 

ODAKLI BİR İNCELEME 

Doktora Öğrencisi Kadriye SAKUR 

Pamukkale Üniversitesi 

sakurkadriye@hotmail.com 

Türk tarihinde ve kültüründe önemli izler bırakan Karapapak/Terekeme Türkleri günümüzde 

genel olarak Gürcistan ve Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, İran ve Ermenistan’da 

yaşamaktadırlar. Karapapak/Terekeme Türklerinin ata yurdu olarak kabul edilen bugünkü Gürcistan 

ve çevresindeki yerler, Kafkasya ile Anadolu arasında bağ kurmasından dolayı jeopolitik ve stratejik 

açıdan öneme sahip olmuş ve bu sebeple de tarih boyunca birçok güç odağının etkinlik mücadelesine 

sahne olmuştur. Özellikle 1828 Türkmençay Antlaşması ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile birlikte 

kadim yurtları olan Borçalı mevkinden binlerce Karapapak/Terekeme Türk’ü göç ettirilmiştir. Bu 

göçlerin yarattığı derin hisler, âlimler, sanatkârlar ve âşıkların üretimlerinde baskın bir şekilde kendini 

gösterir. 

Geçmişte Türk dilinin ve kültürünün gelişmesine yazılı ve sözlü eserlerle büyük katkıda 

bulunan Karapapak/Terekeme Türkleri, yaşadıkları her şeye rağmen dil ve edebiyatlarından hiçbir 

zaman kopmamışlar ve gerek göçe maruz bırakılanlar ve gerekse de ata topraklarında kalanlar kendi 

milletlerinin edebî ürünlerini vermeye devam etmişlerdir. Bu bağlamda Karapapak/Terekeme ağzıyla 

yazılmış şiirlerin zenginliği de dikkat çekicidir. 

Çalışmada şiirlerini Karapapak/Terekeme ağzıyla kaleme almış, Borçalılı şairler arasında yer 

alan “Abdulla Şaik Talıbzade, Aslan Kosalı, Valeh Hacılar ve Rafig Hümmet” örneklem alanı olarak 

seçilmiştir. Öncelikle, belirlenen dört şairin şiirleri içerisinde milli ve kültürel değerlerin ön plana 

çıktığı, acı, göç, hasret gibi yaşanılan toplumsal sıkıntıların verildiği şiirlerden örnekler tespit edilmiş 

ve böylece çalışmanın veri tabanı oluşturulmuştur. Farklı bir kültürel yaşamın ortasında 

Karapapak/Terekeme Türklerinin kendi değerlerini ve milli kimliklerini korumadaki gayretlerinin 

mısralara dökülmüş hâli olan bu şiirler anlamdan bağımsız salt dil bilgisi yöntemiyle değil, dilbilimsel 

bir yaklaşımla incelenmiştir. Bu bağlamda değerlendirmeler dili anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan 

bir bilim dalı olan anlambilimin sınırları içerisinde yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Türk Kültürü, Türk Şiiri, Karapapak/Terekeme Ağzı, 

Anlambilim. 
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TARİHSEL TÜRK DİLİ ALANLARINDA SIFAT PEKİŞTİRİCİSİ OLARAK +lAr 

Öğr. Gör. Dr. Kenan AZILI 

Bayburt Üniversitesi 

kenanazili@hotmail.com 

Türk Dilinin ilk tarihsel metinlerinden Köktürk Yazıtlarında +t, +An ve +gUn gibi çokluk 

işaretleyici morfemler yanında, genellikle akrabalık isimleriyle çekimlenen +lAr morfemi 

kullanılmıştır. Bu morfemin, Eski Uygur çevrelerinde daha yaygınlaşarak genel çokluk işaretleyicisi 

olduğu görülmektedir. Tarihsel metinlerde çokluk işaretleme dışında saygı, yüceltme ve abartma 

işlevlerine de rastlanılan morfemin çok işlevli bir karaktere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu bildiride, 

tarihsel Türk dili alanlarında isimler dışında sıfatlarla çekimlenen sınırlı örneklerdeki çokluk 

morfeminin morfo-semantik işlevi üzerinde durulacaktır. Bilhassa Eski Uygur manzumelerinde ve 

Uygur harfli Oğuz Kağan Destanında görülen sıfat+lAr+isim şekilli örnekler açıklanmaya 

çalışılacaktır. Bu bağlamda, Türk dilinin farklı bir sıfat pekiştirme stratejisi ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarihsel Türk Dili, Eski Uygurca, Oğuz Kağan Destanı, Çokluk morfemi, 

Pekiştirme. 
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İNTERNETTE TÜRKÇE KULLANIM ORANININ TARİHSEL DEĞİŞİMİ VE DEĞİŞİMİN 

SEBEPLERİ 

Dr. Kerim SARIGÜL 

Gazi Üniversitesi 

sarigulkerim@gmail.com 

Dünyada bugün 7000’den fazla (7139) dilin konuşulduğu ifade edilmektedir. Bu dillerden 

%42’sinin yani 3018 tanesinin çok az konuşuru bulunmaktadır ve tehlike altındaki diller (yok olmak 

üzere olan diller) listesinde yer almaktadır. Bunun yanında bazı diller çok geniş bir coğrafyada ana dil 

veya ikinci dil olarak kullanılmakta ve dünya dilleri içerisindeki etkisini göstermektedir. Örneğin 

dünyada en çok konuşulan 200 dil dünya nüfusunun %88’ine tekabül etmektedir. Geri kalan %12’lik 

kesim tarafından ise 6939 dil konuşulmaktadır. Sadece ana dili konuşuru olarak ele alındığında 921 

milyar kişi tarafından konuşulan Çince (Mandarin) ilk sırada yer alırken hem ana dili hem de ana dili 

olmayan konuşurlar dikkate alındığında 978 milyar kişi tarafından kullanılan İngilizce dünyanın en 

büyük dili olarak kabul edilmektedir. İngilizce aynı zamanda internette kullanım oranı açısından 

%61,6 ile ilk sırada yer almaktadır. Türkçe (Türkiye Türkçesi) ise ana dili konuşuru açısından dünyada 

en çok konuşulan 200 dil arasında 16. sırada yer alırken internetteki kullanım oranı açısından bugün 

İngilizce ve Rusçadan sonra 3. sırada yer almaktadır. Diğer dillerle karşılaştırıldığında Türkçenin 

internette kullanım oranının son 10 yıllık süreçte %1,4’ten (2011, 11. sıra) %3,8’e (2021, 3. sıra) 

yükseldiği görülmektedir. Bu çalışmada Türkçenin internet ortamındaki kullanım oranı yıllara göre ele 

alınacak ve kullanım oranını etkileyen durumlar üzerinde durulacaktır. Bunun yanında Türkçenin 

internet ortamındaki kullanım oranının korunması ve daha da artırılmasına yönelik önerilerde 

bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dünya dilleri, İnternette Türkçe, Türkçe kullanımı. 
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HACI BEKTÂŞ‐I VELÎ’NİN “MAKÂLÂT” ADLI ESERİNİN SÖZ DİZİMSEL YAPISINI 

OLUŞTURAN UNSURLARIN KULLANIM SIKLIĞI VE DAĞILIMLARI 

Doktora Öğrencisi Kıvılcım POLAT BULMUŞ 

Pamukkale Üniversitesi 

kvlcmpltt@gmail.com 

Kültürümüzün ileri gelen tasavvuf ehillerinden ve Horasan erenlerinden Hacı Bektâş-ı Velî’nin 

içeriği bakımından önem arz eden ve Türk-İslam düşünce sistemi noktasında üzerinde durulması 

gereken eseri Makâlât’da yer alan cümlelerin söz dizimsel yapısını oluşturan unsurların kullanım 

sıklığı ve dağılımlarını göstermek amacıyla bu çalışmayı hazırladık. Makâlât aslı Arapça olan bir 

metindir. Menâkıb-nâme’de; “…Saîd küçücük bir çocuk halinde kazanın içinde belirdi. Gene kapağı 

örttüler, kırk gün sonra açtılar, gördüler ki Saîd, eskisi gibi kazanın içinde oturmakta. Saîd’i kazandan 

çıkardılar. Saîd bundan sonra hoş bir hale büründü, Hünkâr’ın Makâlât’ını Türkçe’ye çevirdi.” 

bilgisine rastlamaktayız. Makâlât, dört kapı kırk makamı açıklamak amacıyla yazılmıştır. Eserin 

tamamı bir mukaddime ve on bir babdan oluşmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu 

“Anadolu Halk Klasikleri” üst başlıklı bir yayın serisi hazırlamıştır. Bu serinin bir kategorisini Alevi-

Bektaşi Klasikleri oluşturmaktadır. Çalışma metnimizi oluşturan Makâlât da bu klasikler arasında 

yayımlanan önemli bir eserdir. Bizim çalıştığımız metin Prof. Dr. Ali Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet 

Akkuş, Dr. Ali Öztürk tarafından hazırlanan çalışmadır. Hocalarımızın üzerine çalıştıkları yazma eser 

Hacı Bektâş-ı Velî evlatlarından Çelebi Veliyettin Hürrem Ulusoy’un özel kütüphanesinde bulunan ve 

Hünkâr’ın dergahında okunduğu kabul edilen nüshadır. Çalışmamızda Türkiye Diyanet Vakfı 

tarafından, Aralık 2015’te 6. Baskısı yapılan “Makâlât” adlı kitabı esas aldık. Kitapta orijinal metin 24 

bölümden oluşmaktadır. 1058 cümle yer almaktadır. Her bölüm kendi içerisinde a ve b olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Cümlelerin yapısal tahlilini yaptık ve tahlil sonucu sınıflandırdığımız 5157 ögenin 

derin yapıları inceledik. Ögeleri oluşturan unsurları belirleyip tasnif ettik. 5 ana gruba ayrılan 

cümlelerin kullanım sayısını ve oranlarını ayrıca 4 öge çeşidini oluşturan 5157 unsurun kullanım 

sayısını ve oranlarını, grafiklerle ve tablolarla verdik. 

Anahtar Kelimeler: Makalat, Söz dizim, Hacı Bektaş-ı Veli.  
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BAĞLAÇ CÜMLEDEN ÇIKARILIRSA ANLAM BOZULMAZ MI? 

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad KARA 

Bayburt Üniversitesi  

kkara@bayburt.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı; “de” ve “ki” bağlaçlarının cümle içerisindeki yazımı öğretilirken yaygın 

olarak kullanılan bir metodun doğru olup olmadığını tartışmaya açmak olacaktır. Kullanılan metot bu 

iki bağlacın hangi durumda ayrı yazıldığıyla ilgilidir. “de” ve “ki” bağlacı cümleden çıkarıldığında 

anlam bozulmuyorsa bağlaçtır ve ayrı yazılır yargısı tartışılması gereken bir durumdur. Çünkü bu 

yöntemle bu bağlaçların öğretilmesi anlam bilimi açısından bazı sıkıntılar ortaya çıkaracaktır. 

Cümlenin anlamı cümleyi oluşturan bütün ögelerin uyumu ile ilgilidir. Anlam açısından doğru 

kurgulanan bir cümleden herhangi bir ögenin çıkarılması durumunda anlamda bir değişme, eksilme 

meydana gelmektedir. Bu yüzden ilgili bağlaçların öğretiminde kullanılan bu yöntemin ders 

kitaplarına nasıl yansıdığı araştırılması gerekmektedir. Çalışma ilköğretim (1,2,3,4,5,6,7,8) Türkçe 

ders kitapları ve orta öğretim Türk dili ve edebiyatı ders kitapları ile sınırlandırılmıştır. Bağlaç 

öğretiminin de sorgulanacağı bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi 

yöntemi kullanılacaktır. Elde edilen bulgular; ders kitaplarında “de” ve “ki” bağlaçlarının nasıl 

öğretildiği, bu bağlaçlarla ilgili verilen cümlelerin analizi gibi alt problemler başlığı altında 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: "de" ve "ki" bağlacı, bağlaç öğretimi, anlambilimi.  
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KIRIM TATAR DİLİNİN TARİHİ DÖNEMLERİNİ ADLANDIRMA SORUNU 

Doç. Dr. Lenura KOROGLU 

Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi 

lenura@mail.ru 

Bildiride Kırım Tatar Dili tarihinin devirlerini adlandırma sorunu ele alınmaktadır. Türk 

Dillerinin yazılı tarihi geleneksel olarak üç büyük döneme ayrılır: eski, orta ve yeni Türkçe. Bu 

dönemler Türk Dillerinin genel tarihi olarak adlandırılabilir. Ancak Türk kabilelerinin birleşerek halka 

dönüşmesi ve söz konusu halkın kendi devletine, devletin ise öz (milli) diline sahip olmasından sonra 

Türk kökenli her bir dilin özel tarihi başlar. Altın Orda'nın yıkılmasından sonra Kırım Hanlığının 

kurulması ile Kırım Türk Dilinin (Kırım Tatar Dili) tarihi başlar. Resmi olarak bu tarih 13-14 asırları 

arasında olan bir zaman olarak kaydedilir. Bir çok araştırmacı Kırım Tatar Dili Tarihinin ilk devrini 

bulunan eselere ve tarihi olaylara göre «Çagatay devri / Kıpçak Devri / Altın Ordu Devri / Deşt-i 

Kıpçak Devri / Kırım Tili – Deşt tili devri / Kadimiy devir» olarak adlandırır. Kırım Tatar Dili 

tarihinin ikinci devri olarak Kırım’ın Osmanlı Devletinin himayesi altında olduğu devir (15. asır-1783 

s.) gösterilir. Sebebi ise bu devirde Kırım’da yazı dili olarak Osmanlı-Türk dilinin kullanılmasıdır. Bu 

dönem için: «Hanlık devri / Giraylar devri / Çagatay ve Osmanlı devri / Kırım Hanlığında resmi dil 

olarak osmanlı türk dili kullanılan devir» adlandırmalar kullanılır. Üçüncü devir de tarihi olaylara 

esaslanarak, Kırım’ın Rusiye imparatorluğuna bağlanması ile 1783 tarihinde başlar ve yüz yıl devam 

eden bu dönem «Rus istilası devri / Karanlık devir / 100 yıllık en ağır devir / Karanlık asır / Kara asır» 

olarak adlandırılır. Dördüncü devir İ. Gaspıralı tarafından “Terciman” gazetesinin neşir edilmesi ile 

1883 tarihinde başlar. Bu devir için kullanılan adlandırma bütün araştırmacılar tarafından «Terciman» 

devri olarak adlandırılmış. Çağdaş araştırmacılar ise Kırım Tatar halkının medeniyetinde bir asırlık 

kara devirden sonra başlayan diliş sebebinden söz konusu dönemi «Uyanıklık devri» olarak 

adlandırmaya tercih ederler. Sonraki devirler içinde Kırım Tatar Dilinin ilerlemesi daha hızlı yapılır ve 

dönemlerin süresi kısalır. Beşinci devir 1917–1938 seneleri kapsar. Bu devir için kullanılan 

adlandırmalar: «Til İnkişafında Yanı Çağ / Halkın Sözlü Tili Temelinde Edebi Til Yaratılma Devri / 

Yerli Şiveler Üzerinde Edebi Dil Devri». 1938 tarihinden itibaren günümüze kadar ise altıncı devir 

sürer ve Çağdaş Kırım Tatar Dili olarak adlandırılır. Yükarıda yer alan tasnife göre Kırım Tatar Dili 

tarinin dönemleri için farklı adlandırmalar kullanılmış. Bildiride bir çok araltırmacıların çalılşmaları 

öğrenilir, en sık kullanılan adlandımalar seçilir ve yeni adlandırma tasnifi teklif edilir.  

Anahtar Kelimeler: Türk Dilleri, Kırım Tatar Dili, dil tarihi, tarihi dönem, adlandırma, 

adlandırmada eşanlamlılık. 
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BALKAN’DAKİ DİLLERİNDE “BALKANİK TURKİZMALAR” 

Prof. Dr. Lindita XHANARİ 

Tiran Üniversitesi 

lindalatifi@yahoo.com 

Balkan dilleri üzerinde gerçekler nasıl? Birbirinden farklı olan bu diller bir noktada birleşirler: 

Osmanlı Türkçesinden bu dillere giren binlerce sőzcükler bulunuyor ve bunun yanında halklarımızın 

beraber kullandığı ve Osmanlı Türkçesinin bu halklara on binlerce deyim ve milli kültürünün 

ifadeleridir. Balkan dilleri yaşayan canlı bir laburatuvardır, üzerinde sonsusca araştırma ve çalışma 

yapılabilir; Balkan, Türkiye ve hatta Avrupa için tarihi değerleri olan sonuçlar ortaya çıkabilir. Türkçe, 

Balkan dillerinin sözlüklerinin zenginleşmesinde beş yüzyıl boyunca en önemli kaynaklarından birisi 

olmuştur. Bölgedeki coğrafi uzaklıkların olmaması, komşuluk ilişkileri ve çeşitli kültürel alışverişleri 

de kolay hale getirmiştir. Yerine göre az yerine göre de fazla olan Balkan dillerinin ilişkileri mevcut 

olmuştur. Bu dillerdeki etkisi yerel kalmıştır ve sadece sınır şivelerle sınırlandırılmıştır. Bu 

etkilerinden farklı türkçe alıntıları Balkan dillerinde o kadar simetrik bir şekilde yayanılmıştır ki, 

bunların büyük bir çoğunluğu “balkanik turkizmalar” olarak da belirlenebilir. Bu çalışmanın temel 

amacı Balkan dillerindeki (Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Hırvatça, Makedonca, Romence, Sırpça ve 

Yunanca) ortak turkizmaların belirlenmesidir. Balkanlardaki mevcut bütün dillerin kelime hazinesinde 

çok sayıda turkizmalar bulunmaktadır. Bu turkizmaların belirlenmesi uzun yıllardır birçok 

dilbilimciye çalışma konusu olmuştur. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Turkizmalar sadece Türkçe 

ile karşılaştırılarak çalışılmış, hiç bir zaman Balkan dillerinin ortak bir unsuru olarak ele alınmamıştır. 

Türkçe, Balkan dilleri arasındaki ilişkiyi doğrudan kurmamakta; ancak bir “üst dil” olarak bu ilişkiyi 

güçlendirmektedir. Balkan dillerindeki Türkçe alıntılarınn ortak korpusunun hazırlanmamızın sebebi 

de buydu. Yukarıda bahs ettiklerimize dayanarak bu sorular doğal bir şekilde ortaya çıkıyor: 1) Balkan 

dillerindeki bu alıntılar hangi ölçüde kabul edildi, benimsendi ve hangi ölçüde işlendi? 2) Türkçe 

alıntılarının ortak bir fonu bulunmakta mıdır? 3) Bu fonun özellikleri nedir? 4) Ortak Balkan fonu 

hangi sözcük alanları kapsamaktadır? 5) Türkçenin yapım ekleri Balkan dillerine nasıl uyum 

sağlamıştır? 6) Bir dilden başka dile aktarılan bu alıntıların oranı nedir ve bütün Balkan dillerinde aynı 

şekilde asırlara dayandılar mı? Bütün bu soruların cevaplarını vermeye çalışıcağız 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, dil, Balkan dilleri, türkizm. 
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XIX Y.Y. ORTAK TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDA AZERBAYCAN (HÜSEYİN CAVİD 

YARATICILIĞINDA TÜRKCE) 

Prof. Dr. Lütviyye ASGERZADE 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

asgerzadelutviyye@yahoo.com.tr 

Filozof şair ve oyun yazarı Hüseyin Cavid, Türkceni dil siyasetinin temeline otuzturan Mehmet 

Emin Resulzade, Ali bey Hüseyinzade ile aynı çebhenin temsilçisiydi. XX y.y. başlarında edebiyata 

Turan düşüncesi ile adım atan Cavid, Sibirya`ya sürülene kadar da ideallerine sadık kaldı. Türke 

düşman kesilmiş Sovyetler döneminde de cizgisini değişmedi. Turançılık, Türklük düşüncelerini, Dil 

birliği meselesini edebiyata daşıdı. Türkce konuştu, eserlerini Türkçe yazdı. Konularını çoğunlukla 

Türk halklarının hayatından aldı, kahramanlarını Türk illerinin iğid oğul ve kızlarından seçdi. 

Eserlerindeki hadiseleri Turan dünyasında cerayan etdirdi. İdeallerini kızına verdiği isimde yaşatdı; 

Turan! Edebi dil birliğinin yaranmasına, dilde, fikirde, düşüncede birlik, Türklük şüurunun 

oyanmasına hizmet verdi. 1937`de Stalin repressiyasının kurbanı olan Cavid Turan, Türklük, Türkce 

uğruna hayatından geçdi. 1939`da soruşturulması zamanı O' Turan`dan ve Türkceyle yazdığı için 

suçlandı. Cavid`in kullandığı dil Riza Tevfik`in, Yurdakul`un, Gökalp’ın dilinden farklanmayan, her 

kes için anlaşıklı bir Türkce`di. Türk`ün tarihini, kahramanlarını edebiyata daşıyan Cavid, Türk 

milletinin var oluşunu, tarihte göstermiş olduğu kahramanlıkları ve kendinin de bir Türk olduğunu 

kururla yaşadı, eserlerinde silsile Türk imgeler yaratdı. Konusunu Şahname`den aldığı Seyavuş 

eserinde Türk tarihinin, Türk cemiyetinin daha kadim devirlerine referans etdi, Efrasiyap, Seyavuş 

konularına baş vurdu. Bu zaman amacı Alp Er Tonga ve Turan, Türk kimliği meselelerine yeniden 

müraciat etmek, İran-Turan sorunlarını incelemek imkanı, Türk – İran, yahut Çin imperiyasının 

Türk`lere tutum hakkında söz söylemekdi ve söyledi. Türklüğü, Turançılığı edebiyatda, eserlerinde 

ifadesini tapan yazar, eserleriyle ümumtürk edebi diline, Türke, Turan`a hizmet etdi. Edebiyatımıza 

Türkce ile yazılmış birbirinden değerli eserler verdi. Elyazılarının birçoğunda “İmlasına dokunmadan” 

yazarak dil meselesine ne kadar önem verdiğine vurğu yaptı. İttihad’ın dilden başlanacağına inanan 

Cavid, Sovyetlerin gözüne baka baka Azerbaycan sahnesine çıkardığı kahramanları Türkce 

konuşturdu, ne Türkü, ne Türkceni unutturmadı. 1941`yılında Uzak Sibirya`da hayatına veda etse de, 

eserlerinde Türkü, Turan`ı, Türkceyi yaşatdı. 

Anahtar Kelimeler: XX yüzyıl, Azerbaycan edebiyatı, Hüseyin Cavid, Türkce. 
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8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜLEYİCİ TÜRDE YAZDIKLARI METİNLERE 

TELEVİZYON DİZİLERİNİN ETKİSİ 

Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN-Mehmet KURTLUCAN 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

mabdullaharslan@hotmail.com 

mehmetkurtlucan@hotmail.com  

Kitle iletişim araçlarının en çok kullanılanlarından olan televizyon, program çeşitliliği ile her 

kesimden insanı etkisi altına alabilmektedir. Televizyonda yayınlanan diziler de seyirciler tarafından 

ilgi ile takip edilebilmektedir. Diziler, sadece yetişkinlerin değil; çocuklar ve gençlerin de seyrettikleri 

ve etkilendikleri televizyon yapımlarındandır. Bu çalışmada öğrencilerin öyküleyici türlerde yazdıkları 

yazılı ürünlerine televizyon dizilerinin etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada durum 

çalışma deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 8. sınıfta eğitim 

gören 2 sınıftan toplam 46 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerle konuların serbest olduğu iki ayrı 

yazma çalışması ve sonrasında ise bireysel görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilerin yazılı ürünleri 

görüşmelerin de desteği alınarak betimsel analiz ve içerik analizi ile incelenmiştir. İncelemeler 

sonucunda bazı öğrencilerin yazılarında; dizilerdeki olayları, mekânları, karakterleri hatta 

başlıklarında dizi isimlerini kullandıkları, dizideki olumlu ya da olumsuz örnek olabilecek davranışları 

yazılarına yansıttıkları görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Medya, Diziler, Yazma, Öyküleme, Öğrenci, Dizilerin 

Yansımaları. 
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ÇAĞDAŞ TÜRK DİLLERİNDE FONETİK YOLLA KELİME TÜREMESİ 

Doç. Dr. Mahmudova Gatibe Çingiz kızı 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

dr.gatibe@gmail.com 

Türk dillerinin tüm dönemlerinde yeni kelime türemesine ihtiyaç her zaman olmuştur. Dile hep 

yeni sözler girmiş veya bazı sözler değişik nedenler yüzünden kullanımdan düşmüştür. Doğal olarak 

yeni sözlerin dilin kendi içinde türemesi tahmin edici durumdur. Fakat bazen alınma sözler de yeni 

anlayışları adlandırmak için kullanılabilir. Oysa kelime türemesi dilde var olan şekillerden, leksik 

ögelerden faydalanarak yeni sözler yapımı süresidir. Türk dillerindeki kellime türemesi süreci değişik 

yöntemlerle yapılır. Bu yöntemlerden biri de fonetik yolla kelime türemesidir. Türk dillerinde söz 

köklerindeki ses değişmeleri kelime türemesine neden oluyor. Bunun da çok eski bir tarihi vardır. 

Günümüzde bu yöntem pek güncel olmasa bile az da olsa bu yöntemin izleri Türk dillerinde 

kalmaktadır. Burada söz konusu fonetik yolla kelime türemesidir. Fonetik yolla kelime türemesinin 

dilde varoluşu bütün bilim adamları tarafından aynı tepkiyle karşılanmaz. Fakat yine de fonetik yolla 

kelime türemesi birçok dilciler tarafından kabullenerek, araştırılmış, araştırmacılar Türk dillerinde 

fonetik yolla kelime türemesini kabul etmişler. Türk dillerinde fonetik yolla kelime türemesi semantik 

ayrışmaya neden olmuştur. Bazı ilkin kelime kökleri tarihi gelişme sonucu fonetik kurallardan ortaya 

çıkan nedenlere olarak yeni leksemlere dönüşmüş, bir grup köklerde ekleşme sonucu türevler ortaya 

çıkmış, diğer bir grup söz kökleri asemantikleşmeye uğramış, şlkel şeklinde diğer sözlerin içinde 

izlerini korumuştur. Söz köklerinde sesdeğişkenliğinin görülmesi tarihen semantik ayrışmaya neden 

olmuştur. Tabii ki burada Türk dillerindeki diyalekt farklarının da etkisi çoktur. Proto Türk döneminde 

fuziya-asemantikleşme, sinkretiklik, fleksiya –ablaut, ilkin uzanma, metateza, reduksiya, protezanı 

fonetik yöntemlerden sayılmaktadır. Fonetik yöntemle kelime türemesi tarihi çok eskidir. Eski Türk 

yazıtlarında da fonetik yöntemle kelime türemesine rastlanılmaktadır. Örneğin, kör ve köz sözlerinin 

ortaya çıkmasını r>z(veya z>r) değişmesi gibi de açıklanabilir. Her iki söz –kö kökünden türemiştir. 

Bu fikre göre, r ve z yapım eki sayılabilir. Azerbaycan dilinde ünlü seslerin yerlerini değişmesi ile de 

kelimetüretme süreci oluşur. Meselen, a~ö ay-öy; aytmag-öymek; a ~o ay-oy; ayıg-oyag. Ünlüle 

başlayan köklerin evveline ünsüzin elave olunması analitizmin bir elameti kimi harakterize olunur. 

Analitik kelime türetiminde çoh az örneklerde korunub. Çağdaş Türk dillerinde bu sürec kullanılmır. 

Azerbaycan dilinde kökdahili değişmeler yöntemi ile de kelime türetimi mövcuttur. Meselen, 

Azerbaycan dilinde “iz” variantından “izlemek” sözü oluşur kökün üzerine “g” ünsüzi elave etmekle 

eks menalı “gizlin, gizli” sözleri oluşur. Araşdırmamızdan bele sonuca geldik ki, fonetik yöntelmle 

kelime türetimi Türk dillerinde tarihen kelime türetse de çağdaş dönemde bu yönteme çoh 

raslanmıyoruz. Fonetik yöntemle kelime türetimi Türk dillerinin ilkin dönemlerinde daha işlek olmuş 
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ve bu yöntemle Türk dillerinde daha çoh kelime olumuştur. Fakat çağdaş dönemde fonetik yöntemle 

kelime türetme diğer yöntemlerle kiyaslanmada o kadar da işlek deyil.  

Anahtar Kelimeler: Fonetik, yöntem, kelime, türetim, dil, türk.  
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖDÜNÇLENEN VE ÜRETİLEN SÖZCÜKLERİN DİLE 

YERLEŞİMİ VE YAYGINLAŞMA SÜREÇLERİ 

Dr. Öğr. Gör. Mehmed Fatih YILMAZ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

mfatih.yilmaz@erdogan.edu.tr 

Kültürler arası etkileşimin doğal sonucu olan ödünçleme fonetik, morfolojik, sentaktik 

düzeylerde gerçekleşebilir. Bu çalışmada Türkiye Türkçesinde ödünçlenen sözcükler ile bunların 

yerine önerilen sözcüklerin dile yerleşme süreçleri ve sözcüklerin günlük dilde yaygınlaşmalarında 

etkili olan unsurlar incelenmiştir. Türkler tarih içerisinde belirli bir coğrafya kalmamış çok farklı 

kültürlerle temas etmiştir. Bu temaslar sadece coğrafyayla sınırlı kalmamış din değişiklikleri gibi 

önemli kültürel etkileşimler de çokça yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak geçmişte Arapça, Farsça, 

Rumca, Çince gibi birçok dilden sözcük ödünçlenmiştir. Bugün de Türkiye Türkçesi bulunduğu 

jeopolitik ve kültürel konumu sebebiyle sözcük ödünçlemeye devam etmektedir. Bu çalışmayla 

sözcüklerin dile yerleşmesi ve günlük konuşma dilinde yaygınlaşmasında nelerin etkili olduğu tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsçadan alınan sözcüklere alternatif Türkçe 

sözcük üretimi faaliyetleri takip edilerek bu sözcüklerin yaygınlaşmasında etkili olan unsurlar 

günümüz ödünçleme süreçlerini kavramakta örneklem olarak kullanılmıştır. Siyasi etkilere rağmen 

günümüz Türkiye Türkçesinde bazen ödünçlenen sözcük bazen de üretilen sözcük yaygınlık 

kazanmıştır. Bugün de teknolojik gelişmeye bağlı olarak yeni sözcükler alınmakta ve Türk Dil 

Kurumu da bu sözcükler yerine Türkçe sözcük üretimi çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmayla 

bu sürece de katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ödünçleme, sözcük üretimi, konuşma dili, yaygınlaşma. 
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MEMDUH ŞEVKET ESENDAL'IN ROMANLARINDAN TÜRKÇE SÖZLÜK'E DEYİM 

KATKILARI 

Öğr. Gör. Mehmet Ali KİRAZ 

Yozgat Bozok Üniversitesi 

ali.kiraz@yobu.edu.tr 

Türk dilinin söz varlığı içinde deyimler oldukça önemlidir. Çoğu mecaz anlam boyutuyla 

kullanılan deyimler, kullanıcılarına büyük imkânlar sunar. Dili etkili ve canlı kılmasının yanında soyut 

durumların somutlaştırılarak anlatılmasına yardımcı olan deyimler, konuşurların kelime hazinesinde 

ne denli zengin olursa konuşuruna o derecede dil ve anlatım olanakları sunar. Deyimlerin öğretilmesi 

Millî Eğitim Bakanlığının temel öğretim hedefleri arasında da yer alır, ilköğretimin ilk 

kademelerinden itibaren Türkçe derslerinde farklı öğretim yöntem ve ilkeleriyle verilmeye çalışılan 

deyimler, diğer öğrenim kademelerinde de öğretilmeye çalışılır. Türkçenin söz varlığında yer alan 

deyimlerin kayıt altına alınması, Türk dili için oldukça önemlidir. Daha çok deyim ve atasözleri 

sözlüklerinde kayıt altına alınan deyimlerle ilgili zaman zaman makale ve tezler de yayınlanmaktadır. 

Ülkemizde Türk dili ile ilgili çalışmaların resmî kuruluşu olan Türk Dil Kurumu, Türkçenin söz 

varlığının kayıt altına alınmasında kapsamlı çalışmaları yürütmektedir fakat bu çalışmaların, Türk 

dilinin kullanım sahası düşünüldüğünde her zaman desteklenmeye ihtiyaç duyduğu söylenebilir. 

Türkçenin söz varlığında önemli bir yeri olan deyimlerin tespit edilerek kayıt altına alınması bu 

bağlamda tabii ki çok önemlidir. Bu alanda özellikle edebî eserlerin çok değerli olduğu muhakkaktır. 

Dikkatle incelendiğinde yazar ve şairlerin eserlerinde gün yüzüne çıkmamış birçok söz varlığı 

ögesinin olduğu görülecektir. Bu söz varlığı ögelerinden biri de deyimlerdir. Türk edebiyatında 

üzerinde çok fazla durulmayan Memduh Şevket Esendal'ın romanlarında, TDK'nin en son baskısı 

2011 yılında yapılmış Türkçe Sözlük'te yer almayan birçok deyimin varlığı tespit edilmiştir. Bu 

deyimlerin hangileri olduğu ve sayısı bu bildirinin aslını oluşturacaktır. TDK'nin sözlüklerine ve 

dolayısıyla Türk diline ve kültürüne katkısı olacağı düşünülen bu bildiriyle Türkçenin söz varlığının 

zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma yüksek lisans tezimin bir bölümünden oluşturulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Memduh Şevket Esendal, söz varlığı, deyimler. 
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NAZMÎZÂDE MURTAZA EFENDİ’NİN ŞERH-İ KASÎDE-İ FEREZDAK ADLI TÜRKÇE 

ESERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YAĞCI 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

mehmet.yagci@erdogan.edu.tr 

Bağdatlı bir Osmanlı tarihçisi Nazmîzâde Murtaza Efendi’nin (öl. 1136/1723?) hayatı hakkında 

yeterli bilgi bulunmamaktadır. Nazmî mahlaslı şair Seyyid Ali’nin oğlu olması sebebiyle Nazmîzâde 

künyesiyle tanınmıştır. Medrese tahsilini doğum yeri Bağdat’ta tamamlayan Nazmîzâde, Osmanlı 

valilerinin hizmetinde bulunmuş ve rûznâmçe halifeliğine kadar yükselmiştir. Osmanlı tarihçileri 

arasında zikredilen Nazmîzâde’nin kuruluşundan 1130 (1718) yılına kadar Bağdat tarihini ele alan 

Gülşen-i Hulefâ adlı eseri, Bağdat’ın Osmanlı dönemi tarihi için ayrıntılı tek eser olma özelliğini taşır. 

Tarihçiliğinin yanı sıra edebiyat, lugat ve dinî konularda da eserler veren Nazmîzâde, Tercüme-i 

Târîhi Timur, Tercüme-i Tuyûr Câriha ve Zavâri’ Sâyide, Tercüme-i Kitâb-i Fezâili’l-Hayl ve 

Tercüme-i Kâbus-nâme gibi Arapça ve Farsçadan yaptığı tercümeleriyle tanınmıştır. Türkçeye 

kazandırdığı tercümelerden biri de ünlü Arap şairi Ferezdak’ın (ö.114/732) İmam Zeynelâbidîn’i 

övmek için yazdığı şiiridir. Emevîler devri üç büyük hiciv şairinden Ferezadak, Emevî ailesiyle olan 

yakın irtibatına rağmen Ehl-i beyt’e büyük bir sevgi duymuştur. Onun bu sevgisi hac farizasını eda 

ederken karşılaştığı imam Zeynelâbidîn’i öven meşhur kasidesiyle zirveye ulaşmıştır. Nazmîzâde’nin 

Şerh-i Kasîde-i Ferezdak adlı eseri, Ferezdak’ın İsnâaşeriyye’nin dördüncü imamı Zeynelâbidîn 

hakkında nazmettiği bu ünlü kasidesinin Türkçe şerhidir. Eser, çok ünlü bir Arap şairine ait bir şiirin 

tercümesi olması yanı sıra kelime tercihleri ve tercüme usulü bakımından da önemlidir. Eserin tespit 

edilen her iki yazma nüshası da Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde kayıtlıdır. Hacı Beşir 

Ağa No. 542’de kayıtlı nüshası 69 varak, Yazma Bağışlar 3860’da kayıtlı nüsha ise 63 varaktır. Ayrıca 

Hacı Beşir Ağa nüshasının bir mikrofilmi Milli Kütüphane’de bulunmaktadır. Şerhin son kısmı Bedir, 

Uhud, Hendek, Benî Kureyza, Hayber, Mekke’nin fethi ve Huneyn gazalarına tahsis edilmiştir. 

Yapacağımız bu çalışma, Nazmîzâde’nin Ferezdak’ın kasidesini ele aldığı bölümle sınırlıdır. Bu 

çalışmanın amacı, kasidenin transkripsiyonlu metnini neşre hazırlamak ve müellifin kasideyi şerh 

ederken takip ettiği yöntemi ortaya çıkarmaktır. Böylece hem müellifin yaşadığı dönemin şerh ve 

tercüme geleneğine ışık tutulmuş hem de bu dönemde Bağdat’ta yazı dili olarak kullanılan Türkçe ’ye 

dair veriler elde edilmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nazmîzâde Murtaza Efendi, Ferezdak, Zeynelâbidîn, Kaside, Tercüme. 
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ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ HİKÂYET-İ ŞUHMÂ’NIN YENİ BİR 

NÜSHASI 

Mehmet KAYAR  

Millî Eğitim Bakanlığı 

mehmetkayar88@gmail.com 

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ve devamında bu coğrafyanın İslamiyet ile tanışmasında dinî 

mahiyetteki manzum hikâyelerin rolü çok büyüktür. Bu bağlamda bahsi geçen eserler, Anadolu 

coğrafyasında muhtelif yazarlar tarafından kaleme alınmış ve İslamî değerlerin geniş kitlelere 

aktarılması hususunda önemli bir yer teşkil etmiştir. Böylesi bir edebî muhitte oluşturulan eserlerden 

birisi de Hikâyet-i Şuhmâ adlı manzum hikâyedir. Bu çalışmada şimdiye kadar çok az sayıda nüshası 

olduğu bilinen Hikâyet-i Şuhmâ adlı manzum hikâyenin, Bibliothèque Nationale de France Turc 

396’da kayıtlı bir başka nüshası gün yüzüne çıkarılacaktır. Bahsi geçen nüsha 47 varaktan ibaret olup, 

bu nüshanın ilk 26 varağında Dâstân-ı Ejderhâ adlı bir başka manzum hikâye metni yer almaktadır. 

Nüshanın devamında ise başlıksız bir metin tespit edilmiştir ki bu metin, çalışmamıza konu olan 

Hikâyet-i Şuhmâ’dır. Mesnevi tarzında yazılmış olan bu metinde, Hz. Ömer’in oğlu Şuhmâ’nın zinaya 

bulaşması ve devamındaki olaylar konu edilir. Çalışmamızda öncelikle dinî-tasavvufî mâhiyetteki halk 

hikayelerinin Anadolu sahasındaki oluşum ve yayılma süreçlerinden bahsedilmiş, öte yandan 

çalışmanın temelini oluşturan Hikâyet-i Şuhmâ hakkında kuramsal bilgiler sunulmuştur. Çalışmanın 

sonraki bölümlerinde ise eserin bahsi geçen nüshasının transkripsiyonlu metni ve Türkiye Türkçesi 

aktarımına yer verilmiştir. Çalışmanın devamında Hikâyet-i Şuhmâ’da yer alan ve Eski Anadolu 

Türkçesi özellikleri gösteren gramatikal yapılardan bahsedilmiş ve nihayetinde metnin sözlüğü 

hazırlanmıştır. Bu çalışma ile Oğuzca kaleme alınmış olan dini nitelikteki eserlerden Hikâyet-i 

Şuhmâ’nın şimdiye dek bilinmeyen bir nüshası türlü yönleriyle tanıtılmıştır. Eski Anadolu Türkçesinin 

özelliklerini tanıklayabildiğimiz Hikâyet-i Şuhmâ’nın başka nüshalarının da tespiti ile eserin eleştirel 

basımının yapılması, Türkçenin bahse konu olan dönemine dair daha çok veriye ulaşılmasını 

sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Oğuzca, Hikâyet-i Şuhmâ, yazma eser, mesnevi. 
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ESKİ TÜRKÇENİN SÖZLÜKLERİ VE BUGÜNÜ 

Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ 

İstanbul Üniversitesi 

olmez.mehmet@gmail.com 

Eski Türkçenin Sözlüğü dediğimizde çağdaş anlamda aklımıza gelecek iki sözlük vardır: 

Sovyet Türkolojisinin ekip çalışmasına dayanan Drevnetyurkskiy slovar’ ile Clauson’un An 

Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish adlı çalışmaları gelir. İlki 196, ikincisi ise 

1972 yılında yayımlanmıştır. Her ikisi de çeşitli açılardan birbirlerini tamamlayan, bütünleyen 

çalışmalardır. Ancak 1970’lerden bugüne hem runik harfli yazıtların yorumlanışında önemli 

gelişmeler olmuş hem de yayımlanan Uygurca metin sayısı öncekinin birkaç kat üzerine çıkmıştır. İşte 

bu vesilelerle yeni bir Eski Türkçe Sözlük, Türkoloji çalışmaları için gerekli olmuştur. Bildiride 

Ármin Vámbéry’den bugüne konuyla ilgili çalışmalar değerlendirilecek, özellikle 1970 sonrası, son 50 

yılın çalışmaları ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe, Köktürkçe, Uygurca, Sözlükçülük.  
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SÛFÎ ALLÂHYÂR’IN “SEBÂTÜ’L ‘ÂCİZÎN” ADLI ESERİNİN YENİ BİR NÜSHASI 

Doç. Dr. Mehmet ÖZEREN 

Fırat Üniversitesi 

mehmetozeren@hotmail.com 

Türkistan’da yazdığı Türkçe ve Farsça şiirleriyle yaşadığı dönemde oldukça tanınan Sûfî 

Allâhyâr, 1633/1634 (H. 1043) yılında Semerkant yakınlarındaki Kettekurgân’ın Mingler köyünde 

dünyaya gelmiş, 1723/1724 (H. 1136) yılında Surhanderyâ’daki Denov şehrinin Kettevahşivar 

(Rahşavar) köyünde vefat etmiştir. Nakşibendî şeyhi olarak çevresinde etkili bir isim olarak tanınan 

Sûfî Allâhyâr, yazdığı tasavvufî eserlerle insanlara yol gösterici olmuştur. Onun önemli eserlerinden 

biri de Sebâtü’l ‘Âcizîn’dir. Sebâtü’l ‘Âcizîn, Çağatay Türkçesi ile mesnevi tarzında yazılmış dinî, 

ahlakî, tasavvufî bir eserdir. Bu eser Türkistan’ın farklı bölgelerinde, İran’da, Pakistan’da, Afganistan 

Türkleri arasında çok yaygın bir şekilde sevilip okunmuştur. Dolayısıyla bu eserin Taşkent, Buhara, 

Kazan, Bakü, Tahran, Süleymaniye, Şam, Peşaver nüshaları gibi oldukça fazla sayıda nüshası 

mevcuttur. Bazı nüshalarında eserin adı “Sûfî Allâhyâr” olarak geçmektedir. Son dönemlerde Arap ya 

da Kiril alfabesiyle Özbekistan’da, Kazakistan’da, Kırgızistan’da yeniden basımı yapılmıştır. Sûfî 

Allâhyâr’ın “Sebâtü’l ‘Âcizîn” adlı eserinin elimizdeki nüshasının adı, Taşkent nüshası gibi “Sûfî 

Allâhyâr” olarak geçmektedir. Ancak karşılaştırmamızda bu nüshanın Taşkent nüshasından ses ve 

biçim özellikleri bakımından farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Oldukça yıpranmış olan nüsha, 

Ulupamir Kırgızları arasında tespit edilmiştir. Bu bildiride, önce Sûfî Allâhyâr’ın eserinin elimizdeki 

nüshası ile Taşkent, Tahran, Süleymaniye, Şam ve Peşaver nüshaları karşılaştırılacaktır. Daha sonra 

nüshalar arasındaki ayırıcı özelliklerin Çağatay Türkçesindeki ses ve şekil özelliklerinden farklılık 

gösterip göstermedikleri ve bunların hangi çağdaş Türk lehçeleri ile bağlantılı olabileceği 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sûfî Allâhyâr, Sebâtü’l ‘Âcizîn, Çağatay Türkçesi, Kırgız Türkçesi.  
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AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ'NİN İLAHİLERİNDE YUNUS TARZI SÖYLEMLER 

Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

mehmetsait.calka@erdogan.edu.tr 

Tekke-Tasavvuf edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri olan Aziz Mahmûd Hüdâyî (öl. 

1628), Celvetiyye tarikatının kurucusu olmasının yanı sıra mutasavvıf bir şair olarak etkisini gerek 

yaşadığı dönemde gerekse kendinden sonraki dönemlerde göstermiştir. Daha çok ilahilerden oluşan 

Divan’ında oldukça samimi ve halkın kolayca anlayabileceği bir dil kullanan Hüdâyî, bu 

manzumelerle halkı tasavvuf yoluna davet etmiştir. Şiirleri incelendiğinde onun Yunus Emre (1320-

21)’nin şiir tarzının bir takipçisi olduğunu hemen görmek mümkündür. Celvetiyye tarikatı başta olmak 

üzere diğer tarikat mensuplarınca eserlerinin büyük bir kısmına şerhler yapılmış, hâşiyeler yazılmış 

olan Hüdâyî’nin özellikle Yunus tarzındaki ilâhilerine pek çok mutasavvıf-şair tarafından nazîreler 

yazıldığı da bilinmektedir.  

Gerek aruz gerekse hece vezniyle akıcı, sade ve samimi bir edayla kaleme aldığı 

manzumelerini bir tebliğ yöntemi olarak kullanmış ve bu şiirler halktan sultana kadar geniş bir 

yelpazede okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Bazı ilahilerinin bestelendiğini bildiğimiz Aziz Mahmûd 

Hüdâyî’nin pek çok şiirinde Yunus Emre’nin şiir tarzında kullandığı söylemlere yakın ifadeleri 

görebilmekteyiz. Bilhassa İbnü’l-Arabî’nin sistematik hâle getirdiği vahdet-i vücûd anlayışına bağlı 

bir mutasavvıf olduğu bilinen Hüdâyî, bu anlayışı Yunus Emre kadar derin bir şekilde işleyemese de 

kullandığı kalıp ifadeler veya söylemlerde Yunus’un bir takipçisi olduğunu açık bir şekilde 

göstermiştir. İşte biz bu çalışmamızda Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin pek çok şiirinde tespit ettiğimiz 

Yunus Emre söylemlerine dair örneklemleri sunmaya ve irdelemeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, tebliğ, söylem, ilahi, Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüdâyî. 
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BEKİR SITKI ÇOBANZADE’NİN ŞİİRLERİNDE ANA DİLİ KAVRAMI ÜZERİNE 

Doktora Öğrencisi Mehmetcan GÖKBAYIR 

Fırat Üniversitesi 

gokbayir.mehmetcan@yandex.com 

Çok geniş bir alanı kapsayan Türkistan toprakları gerek ticaret yollarındaki konumu gerek 

barındırdığı doğal kaynaklar gerek ise büyük tarihi ile bütün dünya ülkelerinin dikkatini çekmiştir. 

Dünyada bu denli zenginliğe sahip olan diğer coğrafyalarda olduğu gibi 16. yüzyıldan itibaren 

Türkistan coğrafyası da bu güzelliğinin cezasını çekmeye başlamıştır. Bu kadar uzun bir süre 

boyunduruk altında yaşamaya mecbur bırakılan halk, bir diğer güne erişebilmenin umuduyla 

yaşamaya alışmıştır. Böyle bir coğrafyada kültürünü, dilini ve benliğini koruyabilmek bir yana nefes 

alabilmek bile güç idi. Bekir Sıtkı Çobanzade de Türkistan’ın kuzeybatı bölgesinde yer alan Kırım’da 

doğmuştur. Çobanzade Türk Dünyasının ve Kırım’ın en önemli Türkologlarından birisidir. Bunun 

yanı sıra Çobanzade ilk Türk soylu Türkolog’dur. Günümüzde yaygın olarak bir dava, bilim adamı ve 

bir Türkolog olarak bilinse de Çobanzade’nin yazarlığı özellikle de şairliği de azımsanamayacak kadar 

güçlüdür. İlk şiirini, İsmail Otar’ın ‘Kırımlı Türk Şair ve Bilgini Bekir Sıtkı Çobanzade’ adlı kitabında 

yer alan şiirlerinin yazılma tarihleri göz önüne alındığında Ukrayna’nın Odessa şehrinde, 1914 yılında, 

daha 20’li yaşlarda iken yazdığı anlaşılmaktadır. Bu şiirlerde sanat kaygısı yoktur. Belki de baskı 

dönemlerinde Türkistan aydınları, sanat için sanat yapabilme imkanına hiç sahip olmamıştır. Halkının 

yok edilmesine ve bastırılmasına göz yumamayan dönemin Türk aydınları, Türk halkı için hayatlarını 

yok sayarak çalışmışlardır. Çobanzade de sadece yaşamayı değil, halkını ve tarihini yaşatmayı 

istemiştir. O şiirlerinin büyük bir kısmını sadece Türk halkını uyarmak için yazmıştır. Çobanzade de 

diğer Türk aydınları gibi bu zorlu şartlara hatta yok edilme ihtimaline rağmen halkına ulaşmaya, onları 

uyarmaya ve uyandırmaya çalışmıştır. Bu çalışmada Çobanzade’nin şiirlerindeki Ana Dili konusu ele 

alınarak ana dilin önemi, Çobanzade’nin gözünden anlatılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çobanzade, Ana Dili, Türklük Bilimi, Dil, Şiir.  
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TATAR YAZAR ZÖLFET HEKİM’İN “AGIM SUDA Nİ BULMAS” ROMANINDA YATAY 

VE DİKEY BOYUTLARIN SEMBOLİZMİ 

Arş. Gör. Mehtap ÖZTÜRK 

Fırat Üniversitesi 

m.ozturk@firat.edu.tr 

Sanat insan ruhunu yücelten soyut bir olgudur. Yaşamın dış gerçekliğinden arınarak iç 

gerçekliğini gören sanatçı, etkileyici bir dışavurumla ruhunun aynasını dışa yansıtandır. Sanatçının 

ellerinde en üstün duygular doğrudan değil sembol ve simgeler aracılığıyla kendini ifade eder. Agım 

Suda Ni Bulmas romanı olay, fikir, karakter unsurlarını sentezleyici bir roman yapısı içerir. Romanın 

başkahramanı Merdanşa’nın yaşam süreci ve duygularından hareketle Komünizm, Sosyalizm, II. 

Katerina, Pugaçev İsyanı, Abdullah Tukay, GKÇP, Sovyet dönemi hukuk anlayışı, polis teşkilatı, 

devlet ekonomisi, toprak sistemi, ana dili kullanımı, çevre kirliliği, kadın imajı gibi tarihî, siyasî, 

sosyal ve duygusal anlamda halkı derinden etkileyen pek çok olaya gönderme yapılır. En derin 

duygular, doğrudan kendisi olarak değil de daima sembolik ve simgesel düzlemde kendini ifade eder. 

Bu sebeple yazar, güçlü nedensellik bağlarıyla kurguladığı romanını sembolik söylemin yoğun, 

etkileyici ve merak uyandıran değer aktarımı ile daha da zenginleştirir. Zölfet Hekim, Agım Suda Ni 

Bulmas romanında, romanın başkahramanı olan Merdanşa’ nın kendi çağında içerisinde doğup 

büyüdüğü fiziksel, gündelik, sıradan materyal bireysel yaşam serüvenini, yatay boyutta ele alır. 

Tarihle, sanatla, edebiyatla, felsefeyle daha çok insan ruhuyla alakalı olan insanı derinden etkileyen ve 

zamanla değişmez olanını da dikey boyutta ele alarak sembolik anlatımını yapar. Bu şekilde roman bir 

simgesel değerler karışımına dönüşür. Bu sembolik söylemler çözümlendiği takdirde romanda 

verilmek istenen düşünce tam manasıyla anlaşılmış olur. Bu bildiride, Agım Suda Ni Bulmas 

romanındaki; su, söz, yürek, mit, atalar ruhu, ulu bilge kişi, kadın, Tukay şiiri, Su Anası, Şürele, Zey 

Nehri, altın tarak gibi kavram ve simge değerlerin, yatay ve dikey boyutlu sembolik anlamları; 

göstergebilim ve psikanalitik yöntemlerle çözümlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Zölfet Hekim, Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi, Su, Atalar Ruhu. 
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“ISLIK” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Arş. Gör. Melis Sezen GÜNEŞ YILMAZ 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

melissezengunes@ibu.edu.tr 

Köken incelemeleri, kelimelerin geçmişten günümüze bütün şekillerinin tespit edilerek fonetik 

ve semantik yapısının görülmesini mümkün kılar. Dil kullanıcılarının zihin yapısı, hareket çeşitliliği, 

yabancı dil etkileşimleri, doğaya ve diğer insanlara bakışları, kültürel yapıları gibi önemli noktaların 

aydınlatılmasını sağlar. Bu nedenlerle köken incelemelerinin diller için önemi büyüktür. Bu çalışmada 

tarihî ve çağdaş pek çok Türk lehçesinde yer alan ıslık kelimesi ve müştakları üzerine bir inceleme 

yapılmıştır. İnceleme yapılırken, kelimenin farklı lehçe/dillerde nasıl kullanıldığı tespit edilerek, 

kelime ailesi çıkarılmaya çalışılmıştır. Öncelikle kelimenin etimolojik sözlüklerdeki açıklamaları 

verilmiş; ardından ağızlardaki kullanımları, Altay dillerindeki ve Türk lehçelerindeki durumları ve 

Köktürk devrinden başlanarak Türkiye Türkçesine kadar olan dönemlerde nasıl kullanıldığı 

gösterilmiştir. Son olarak kelimenin kökenine dair değerlendirme yapılmıştır. Kelime ilk olarak 

Karahanlı Türkçesi döneminde Divanü Lügati’t-Türk’te sıḳır- ve sıḳrış-; yine bu dönemde yapılan ilk 

Kur’an Tercümesi’nde sıġır-; Satırarası Kur’an Tercümesi’nde ise sılḳul- şeklinde görülmüştür. 

Harezm Türkçesi döneminde, İbn-i Mühenna Lugatı’nda sıḳır- kelimesine rastlanmıştır. Kıpçak 

Türkçesi eserlerinden Codex Cumanicus’ta ıslık çalmak anlamında sızġır- kelimesi kulanılmıştır. Et-

tuhfe’t-üz-Zekiyye Fi’l-Lugat-it Türkiyye’de sısḳır-, Kitab al İdrak’ta sıġlık, Kitab-ı Mecmu-ı 

Tercüman-ı Türki ve Acemi ve Mugali’de sıbızġu olarak yer almıştır. Çağatay Türkçesi dönemine 

baktığımızda kelime, şagla, şegle, şagala-, şıġala- şeklinde karşımıza çıkmıştır. Tarama Sözlüğü’nde 

ise kelimenin ṣıḳlıḳ, sıḳlıḳ, ṣıṣlıḳ, ṣıtlıḳ isim şekliyle ve “vermek” yardımcı fiiliyle birlikte yer aldığı 

görülmüştür. Kelimenin hangi dönem/metinlerden itibaren, Türkiye Türkçesinde kullanılan ıslık hâlini 

aldığına da değinilmiştir. Tüm bu incelemelerden yola çıkılarak, düdük anlamındaki sıbızgı-sıbızgu ve 

sığırcık (kuşu) gibi bazı kelimelerin ıslık-sıklık kelimesi ile müştak olup olmadığı da çalışmada 

tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Köken, ıslık, sıkır. 
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UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OKUMA KÜLTÜRÜNÜN İNŞASI: OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

Arş. Gör. Merve Hülya KİBAR FURTUN-Prof. Dr. Bayram BAŞ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi 

merve.kibar@erdogan.edu.tr 

Salgın süreciyle birlikte dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizdeki tüm öğretim 

kademeleri de faaliyetlerini uzaktan eğitimle devam ettirmek zorunda kalmışlardır. Bu durum, dil 

becerilerinin gelişimi ve okuma kültürünün inşası açısından kritik dönemdeki okul öncesi 

öğrencilerinin de belirli aralıklarla çevrimiçi ortamlarda eğitim görmelerine sebep olmuştur. 

Dolayısıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin içerisinde bulundukları koşulların dil becerilerine ve okuma 

kültürüne yansımalarının ortaya konulması gerekmektedir. Araştırmada, okul öncesi öğrencilerinin 

okuma kültürü edinmelerinde uzaktan eğitimin etkilerini ve okul öncesi öğretmenlerinin okuma 

kültürü edindirme bağlamında çevrimiçi eğitim ortamlarında yaptıkları çalışmaları bulgulamak 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitimle okuma kültürü 

edindirmeye dair görüşlerinden yola çıkarak sürecin öğrenciye ve öğretmene yansımaları konusunda 

değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile 

tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşmenin kullanıldığı çalışmada okuma kültürü edindirme 

çalışmalarının uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesi sürecinin öğretmen görüşleri çerçevesinde ele 

alınması bakımından çalışmada bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Katılımcılar, uygun 

örnekleme yöntemiyle belirlenen ve farklı kurumlarda çalışan 10 okulöncesi öğretmeninden 

oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmış ve tümevarımsal bir yol 

izlenerek içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Öğretmenlerden elde edilen verilere göre uzaktan 

eğitim sürecinde, kitaba ve okumaya karşı ilgiyi teşvik etmek için çevrimiçi eğitim ortamlarının 

tasarlanmasında sistematik bir planlama yapılması gerekmektedir. Okuma kültürünün inşasında 

yalnızca öğretmenin değil, programın, ailenin ve çevrimiçi altyapı olanaklarının eşgüdüm içerisinde 

olması gerektiği ortaya konulmuştur. Araştırma, salgın ile hayatımıza giren uzaktan eğitimin okuma 

kültürü edindirme sürecine yansımaları hakkında yakın zamanda oluşturulmuş literatüre katkıda 

bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okuma Kültürü, Okul Öncesi Eğitim, Uzaktan Eğitim. 
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YUNUS EMRE’NİN SÖZ İKLİMİNDE BİR ULUSUN “ÖZÜNÜN” GÖRÜNTÜ DÜZEYLERİ 

Prof. Dr. Mitat DURMUŞ 

Kafkas Üniversitesi 

mithat.durmus@gmail.com 

Medeniyet kavramı, insana verdiği değerle ölçülür. Medeniyeti inşa eden öznenin insan olması 

böylesi bir ölçütün konulmasını da zorunlu kılar. İçinde yaşadığımız çağın insanî öz açısından kan ve 

gözyaşı ile tarihe kalacak olması yaşanan çağın bir “medeniyet” olup olmadığını da tartışmaya 

açacaktır. Doğusuyla, batısıyla tüm dünyanın kan emici bir vampir görünümü çizerek insan denen 

varlığı acıya, zulme, travmatik parçalanmalara ve sonunda da ölüme yani yok oluşa hazırladığı 

çağımızın temel sorunu, insan denen varlığı medeniyet kurucu bir özne olarak görmekten uzaklaşması 

ve insansız /sevgisiz bir medeniyet kurulamayacağı bilincinden yoksun kalmasıdır. Yunus Emre, 

insanlık tarihinde mensubu bulunduğu milletin ve medeniyetin tanımlanması, algılanması ve 

konumlanması açısından önemli isimlerden birisi olarak yer alır. O, biyolojik bir varlık olmanın 

ötesinde yani kemik ve etten bir varlık olmanın ötesinde ontolojik bir varlık olarak aidiyet alanlarımızı 

belirginleştiren bir özdür. Yunus Emre’nin şiirlerini yalnızca bir ferdin duyuş ve söyleyişi olarak 

görmek ve değerlendirmek, metnin arka plan kültürünü yok saymak olur. Bildirimizde Yunus 

Emre’nin şiirlerinin alt katmanlarına değinilerek Türk kültür ve medeniyetinin görüntü düzeyleri şiir 

metinleri üzerinden görünürleştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Hoşgörü, Sevgi, İnsanî Değer, Aşk, Türk Kültürü ve 

Medeniyeti, Ulusal Kimlik. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINIF İÇİ YAZMA 

ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ 

Prof. Dr. Muhammed Eyyüp SALLABAŞ-Öğr. Gör. Aslı KOÇAK  

Yıldız Teknik Üniversitesi-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

akocak@bandirma.edu.tr 

Bir dil öğretilirken dört dil becerisinin de (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) aynı oranda 

gelişmesi hedeflenmektedir. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda yabancı dil öğretiminde 

becerilerin bir bütün olduğu ve her becerinin denge korunarak aynı oranda ilerlemesi gerektiği 

belirtilmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de kullanılan dil öğretim setleri ve 

kaynaklardaki kazanımlar dört becerinin de aynı oranda öğretilmesi hedeflenerek hazırlanmaktadır. 

Ancak uygulamada bazı sorunlar yaşanmakta ve dört beceri aynı oranda gelişememektedir. Bu 

çalışmanın amacı da yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğreticilerin yazma etkinliklerine yönelik 

sorunlarını incelemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşme formunda yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin sınıf içi yazma etkinlikleri 

uygulamalarında karşılaştıkları sorunları paylaşmaları istenmiştir. Çalışmanın araştırma grubunu 

çeşitli kurumlarda yabancı dil olarak Türkçe öğreten 58 öğretici oluşturmaktadır. Öğreticiler dört 

farklı (Yedi İklim, Türkçe Öğreniyorum, Gazi TÖMER, İstanbul) dil öğretim setini kullanmaktadır. 

Öğretici cevapları incelendiğinde, yazma eğitimi sürecinde yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin 

öğrencilerin yazma becerisinin en zor ve en geç gelişen beceri olduğu konusunda aynı fikirde oldukları 

görülmektedir. Yazma becerisi öğrenicinin edindiği bilgileri uygulamasına öğreticinin de öğrenicinin 

yanlış öğrenmelerini, dil edinim eksikliklerini belirleyerek dönüt verme imkanı sağlar. Öğrenici duygu 

ve düşüncelerini konu bütünlüğü içinde, Türkçenin dil özelliklerine uygun ve planlı bir biçimde yazıya 

aktarabiliyorsa yazma becerisi gelişmiş olarak kabul edilmektedir. Yazma becerisinin gelişimi ve 

öğretici tarafından gelişiminin izlenmesi yazma etkinlikleri ile yapılmaktadır. Araştırma sonucunda 

yazma becerisinin hedeflenen seviyede gelişimi için etkinlik içeriklerinin güncellenerek öğrenicilerin 

ilgi alanlarına yönelik ve güncel etkinliklere yer verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Etkinlik 

çeşitliliğinin ve yazma etkinliklerine ayrılan zamanın artırılması ve setlerde öğreticiye öğrenmedeki 

bireysel farklılıklardan yola çıkarak yazma etkinlikleri oluşturabilmesine olanak sağlayan etkinlik 

yapılarına yer verilmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yazma becerisi, yazma etkinlikleri. 
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RİSALETÜ'N NUSHİYYE'DEKİ ZARFLARIN KİPLİK GÖRÜNÜMLERİ 

Arş. Gör. Muhammet Yasin ÇAKIR 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

yasincakir@kilis.edu.tr 

İlk olarak yüzyıllar önce felsefeciler tarafından ele alınan kiplik, bugün de tartışılmaya ve 

üzerine yeni bilgiler eklenmeye devam edilen güncel bir konudur. Tanımı, tasnifi, işaretleyicileri ve 

kapsam alanı hakkında birçok farklı görüş bulunan kiplik, en genel tabirle konuşurun bir olay ya da 

durum karşısında kendi tavrını, görüşlerini ve ruh hâlini dilbilgiselleştirmesiyle oluşan anlamsal bir 

kategoridir. Hem yazılı hem de sözlü iletişime bakıldığında var olan kipliklerin sayısını tahmin etmek 

imkansızdır. Çünkü bir soru karşısındaki suskunluk veya bir baş hareketi bile sözlü iletişimde kipliğin 

alanına girmektedir. O nedenle bu yazıda yazılı iletişimde kiplik bildiren dil ögelerinden (biçim bilgisi 

ögeleri, sözlük ögeleri, söz dizimi ögeleri, bağlam) genellikle sözlük ögelerin içinde değerlendirilen 

zarflar, kiplik görünümleri açısından değerlendirilecektir. İnceleme için zarfların seçilme sebebi, 

“konuşurun bir durum ya da olay karşısındaki tutumunun temel işaretleyicileri konumunda olması ve 

yüklemdeki eylemin, hareketin, olayın veya sıfatın anlamını farklı yönlerden sınırlandırması, 

kuvvetlendirmesi, genişletmesi, netlik kazandırması ya da daraltmasıdır.” Yunus Emre’nin Risaletü’n 

Nushiyye adlı kitabındaki zarflar; zaman, yer ve yön, miktar, durum ve soru zarfları olarak beş 

başlıkta gruplandırılmıştır. Tespit edilen zarfların hangi kiplik alanına dâhil olduğu belirlenmeye 

çalışılmıştır. Aynı başlık altındaki zarflar, benzer ya da farklı kiplik kategorilerini işaretleyebildiği gibi 

aynı cümle içindeki tek bir zarf bile farklı kiplik görünümleri sergileyebilmektedir. Örneğin “sabır 

kanı buşu gelince ölmiş/düzenile safa andak bozulmış” cümlesinde “andak” durum zarfı bilgi 

kipliklerinden kesinlik anlamını işaretlerken “eyidüŋ sabrı kim tîz dutsun anı/harab itdi il ü şehri 

diyârı” cümlesinde “tîz” durum zarfı yükümlülük kipliklerinden emir anlamını bildirmektedir. 

Belirtilen amaç doğrultusunda kiplikle bağlantısı olmadığı düşünülen ve kullanım sıklığı çok düşük 

olan zarflar, çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Risaletü’n Nushiyye, kip, kiplik, zarf. 
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TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİL BİLİNCİ 

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ- Dr. Öğr. Üyesi Zeynep CİN ŞEKER 

Atatürk Üniversitesi 

zeynep.seker@atauni.edu.tr 

Geleneksel tanımlarda dilin öne çıkan en önemli özelliği iletişimi sağlayan bir araç olmasıdır. 

Dil elbette iletişimi sağlamanın en etkili yollarından biridir. Ancak insanlar için iletişim, dile ihtiyaç 

duyulmadan da gerçekleşebilen bir etkileşimdir. Oysaki dil, belirli bir iletişim ihtiyacını karşılamanın 

ötesinde işlevlere sahiptir. Dili sadece bir iletişim aracı olarak görmek, onun düşünce ile ilişkisinin göz 

ardı edilmesine neden olacaktır. Dil, anlama ve anlatma becerilerini içeren iki yönlü bir yapıdır. 

Anlama ve anlatma becerileri ise temelde düşünce üretimini gerekli kılar. Aynı zamanda iletişimi 

sağlamak için de gerekli iki bileşendir. Öyleyse dili, iletişim amaçlı kullandığımızda dahi düşünce 

üretme zorunluluğumuz olduğunu söyleyebiliriz. Dil ve düşünce arasında çift yönlü bir ilişki vardır. 

Bu bağlamda dil, insanla nesne arasında ilişki kuran, gerçek dünyayı kurmaca dünyaya aktararak bir 

toplumun dünyayı algılama biçimini yansıtan, insanın düşünce oluşturmasını ve düşüncelerini 

iletmesini, kendisine iletilen düşünceleri algılamasını sağlayan bir sistemdir. Bu bağlamda dilin 

düşüncenin oluşmasını, geliştirilmesini ve iletilmesini sağlayan bir yapı olduğu ifade edilebilir. 

İnsanlar gerçek dünyayı algılarken düşünce ürettikleri dilin olanaklarını kullanırlar. Burada önemli 

olan ise kullandıkları dilin kavramlarına ne kadar hâkim olduklarıdır. Düşünce üretme bağlamında 

bireyin kullandığı dil üzerindeki hâkimiyeti önemlidir. Çünkü insan kavramlarla düşünür ve öğrenir. 

Dil ve düşünce arasındaki bu sıkı ilişki, dil eğitimi sürecinin düşünme becerilerinin işlevsel 

kullanılmasını sağlayacak biçimde tasarlanmasını gerekli kılar. Anadili dersleri her öğretim 

programının en önemli dersidir; çünkü öğrenmenin temelinde dil vardır. Bilginin edinimi ve 

aktarımında dilimizi kullanırız. Bireylerin dilsel becerileri ve dile dair geliştirdikleri bilinç ne kadar 

gelişkin olursa bilgi çağının gereklilikleri de o kadar kolay karşılanacaktır. Bu bağlamda çalışmanın 

amacı Türkçe eğitiminde dil bilinci oluşturma sürecinde düşünme becerileri ile dil ilişkisini kurmak ve 

Türkçe derslerinin en temel aracı olan ders kitaplarını dil bilinci açısından değerlendirmektir. 

Çalışmanın yöntem, bulgu ve sonuç-tartışma bölümlerine bildiri metninde yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Dil Bilinci, Dil-Düşünce İlişkisi. 
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ORHUN YAZITLARI’NDA SÖZ EDİMLERİ 

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ-Arş. Gör. Fatma GEREZ TAŞGIN 

Atatürk Üniversitesi 

fatmatasgin@atauni.edu.tr 

Söz edimleri kuramı, iletişim ortamında kullanılan dili, bildirişim işlevi bağlamında 

gerçekleştirdiği edim açısından çözümlemektedir ve sözceleme öznesine sorumluluk yüklediği için 

etik söz ya da söz etiği/dil etiği kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Söz edimi kuramında edim 

eyleme, söz ise dile gönderme yapmaktadır. Bu durumda eylemler, niyetler ve kullanımlar ile 

dil/söylem arasındaki ilişkiyi incelemek, anlamaya çalışmak, önemli görünmektedir. Bu araştırmanın 

amacı, söz edimlerini Türk dilinin en temel kaynaklarından biri olan Orhun Yazıtları üzerinde 

incelemektir. Bu araştırmanın amacı Orhun Yazıtları’nın, John R. Searle’nin söz edimi tasnifine göre 

edimbilimsel bakış açısıyla incelenmesidir. Yazıtlarda sözceleme öznesi Bilge Kağan ve vezir 

Tonyukuk aynı zamanda bir edimde bulunmaktadır. Söz unsurları ile gerçekleştirilen edimler tasnif 

edilerek yazıtlarda en çok hangi söz ediminin yoğunlukta olduğu ve bunların ne anlama geldiği ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden “söylem analizi” kullanılmıştır. 

Söylem analizi söylemi esas almakta ve cümlelerin veya metinlerin söylenme bağlamında 

incelenmesine dayanmaktadır. Söylem analizinde düşünce, konuşma ve davranış arasındaki ilişkinin 

ortaya konması amaçlanmaktadır. Buna göre; Köl Tigin Yazıtı’nın söz edimleri analizine bakıldığında, 

kesinleyici söz ediminin 64, yükleyici söz ediminin 8, yöneltici söz ediminin 9, dışavurucu söz 

ediminin 23 yerde kullanıldığı görülmektedir. Bilge Kağan Yazıtı’nın söz edimleri analizine 

bakıldığında; kesinleyici söz ediminin 67, yükleyici söz ediminin 8, yöneltici söz ediminin 7, 

dışavurucu söz ediminin 18 yerde kullanıldığı görülmektedir. Tonyukuk Yazıtı’ nın söz edimleri 

analizine bakıldığında; kesinleyici söz ediminin 56, yöneltici söz ediminin 7, dışavurucu söz ediminin 

10 yerde kullanıldığı görülmektedir. Sonuç olarak; Orhun Yazıtları’nda söz edimlerinin kullanılma 

sıklığına göre, sözceleme öznesinin hangi edimi kullanarak neyi gerçekleştirmeye çalıştığı detaylı 

olarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Orhun Yazıtları, söz edimleri, edimbilim, söylem analizi. 
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DRAMA YÖNTEMİNİN MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ İLETİŞİM 

BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Doktora Öğrencisi Murat KAYA-Prof. Dr. Sedat MADEN 

Trabzon Üniversitesi-Bayburt Üniversitesi 

dekadan28@hotmail.com 

Sözlü iletişim insanın günlük yaşamında, bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamasında büyük 

bir role sahiptir. Bu iletişim türü, dinleme vekonuşma becerisini etkili kullanarak gerçekleştirilir. 

Dinleme ve konuşma becerisine ilişkin kural ve beceriler okul öncesinde edinilmeye başlanır. Ancak 

okul çağında belirli bir plan çerçevesinde gerçek yaşamda gerekli olacak şekilde geliştirilir. Nitekim 

okul çağında dil ve edebiyat öğretimi sürecinde iletişim işlevi ile dil becerilerinin geliştirilmesi temel 

bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için örnek metinler aracılığıyla farklı iletişim bağlamlarında etkili 

iletişim kurma yeterliliği öğrencilere kazandırılır. Sözlü iletişim, mesleki lisesi öğrencilerinin staj 

sürecinde ve iş yaşamlarında sıklıkla kullanacakları bir beceridir. Öğrencilerin müşteri ile ilişkilerine 

ve iş başarılarına doğrudan etki etmektedir. Bu doğrultuda, sözlü iletişim becerisini geliştirecek 

öğretim yöntem ve tekniklerinin dil ve edebiyat derslerinde kullanılması önem arz etmektedir. Buna 

karşın ilgili alanyazında meslek lisesi öğrencilerinin staj ve iş ortamlarına dair drama etkinlikleri ile 

iletişim becerilerini geliştirmeyi konu alan bir çalışmaya rastlanamamaktadır. Bahsedilen gerekçelerle 

araştırmada, drama yönteminin meslek lisesi öğrencilerinin sözlü iletişim becerileri üzerindeki etkisini 

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel modellerden ön test-son test kontrol gruplu model 

uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu meslek lisesinde öğrenim gören 45 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Sözlü İletişim Yeterlilikleri Ölçeği ile toplanmıştır. 12. 

sınıflardan staj eğitimi alan iki sınıfa Türk dili ve edebiyatı dersinde sözlü iletişim öğrenme alanı 

içinde yer alan Sözlü İletişim başlığı konu olarak işlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin 

drama yöntemiyle işlenen derslerde sözlü iletişim becerilerinin geleneksel yöntemle işlenen derse göre 

anlamlı düzeyde daha başarılı oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sözlü iletişim, drama, meslek lisesi, Türk dili ve edebiyatı. 
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTAPLARINDA SU OKURYAZARLIĞI 

Doktora Öğrencisi Murat KAYA-Prof. Dr. Sedat MADEN 

Trabzon Üniversitesi-Bayburt Üniversitesi 

dekadan28@hotmail.com 

İnsanların, hayvanların, bitkilerin ve doğanın yaşam kaynağı olan su, bugün üzerinde en çok 

düşünülmesi gereken konuların başında gelmektedir. Susuz bir yaşamın mümkün olamayacağı 

düşünüldüğünde suyun önemi her ne kadar anlık olarak akıllara gelse de hayat boyu öğrenme söz 

konusu olduğunda bunu bir yaşam biçimi hâline getirebilmek de en güncel meselelerden biri 

olmaktadır. Ülkemiz her geçen yıl artan nüfusu, gelişen şehirleri ve büyüyen ekonomisiyle daha fazla 

suya ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilerde oluşturulacak su bilincinin eğitimin her kademesinde ve bütün 

derslerde sıklıkla dile getirilmesi gelecek nesiller adına oldukça önemlidir. Bu doğrultuda araştırmada, 

Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarındaki su ve suyla ilgili kavramların kullanıldığı metinlerin 

belirlenmesi, hangi edebî türlerde su kavramının daha çok işlendiğinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Ders kitaplarından hareketle ulaşılacak tespitlerden yola çıkarak su okuryazarlığı 

bilinci oluşturmada hangi edebî türlerin öne çıktığını görülecektir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı 

benimsenmiştir. Buna bağlı olarak ders kitaplarının incelenmesinde doküman incelemesi tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağında uygulamada olan 9, 10, 11 ve 12. sınıf Türk dili ve 

edebiyatı ders kitapları yer almıştır. Ders kitapları uzman görüşü alınarak belirlenen su ile ilgili 

anahtar kavramlara göre taranmıştır. Öğrencilerin ortaöğretim düzeyinde dil ve edebiyat öğretimi 

kapsamında su ile ilgili kavramlarla ne sıklıkla ve hangi türlerde karşılaştığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma sonucunda, Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarındaki metin türlerinden şiir, roman, hikâye, 

destan gibi türlerde kullanılan su ve suyla ilgili kelimelerin makale, deneme, fıkra gibi türlere kıyasla 

daha fazla olması bu türlerin su okuryazarlığı bilinci oluşturmada daha büyük bir farkındalık 

oluşturduğu ortaya konulmuştur. Gezi yazısı, destan ve masal türlerinde kullanılan su okuryazarlığı 

kelime sayısının da bu üç türden sonra (hikâye, şiir, roman) diğer türlere göre fazla olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, Türk dili ve edebiyatı ders kitaplarında doğrudan su okuryazarlığı bilinci 

oluşturmaya yönelik herhangi bir okuma parçasının olmayışı da dikkat çekici sonuçlardandır.  

Anahtar Kelimeler: Su, Türk dili ve edebiyatı, edebî türler, okuryazarlık. 
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BATI KARAY TÜRKÇESİ AĞIZLARININ (TRAKAY VE HALİÇ-LUTSK) ÖRNEKLER 

BAĞLAMINDA LEKSİK FARKLARI 

Arş. Gör. Dr. Murat KOÇAK 

Pamukkale Üniversitesi 

muratkami@hotmail.com 

Karay Türkçesi yapılan Türk lehçeleri sınıflamasında, coğrafi yönlere göre Batı Türkçesi, 

Kuzey-Batı Türkçesi; coğrafi adlara göre Karadeniz-Hazar çevresi; boy adlandırmasına göre, Kıpçak, 

Kıpçak-Polevets ve dil özellikleri bakımından da tav; tavlı; kalġan olarak gruplandırılmaktadır. Kendi 

içerisinde de Doğu Karaycası (Kırım) ve Batı Karaycası (Trakay, Haliç-Lutsk) olmak üzere 

sınıflandırılmaktadır. Bu bildiri metninde, Batı Karay Türkçesi grubuna ait olan Trakay ve Haliç-Lutsk 

ağızlarının leksik farkları incelenmiştir. Bu farklar kimi zaman ‘kez/köz (göz), yinek/inek (inek), 

esek/eşşäk (eşek), avur/ahır (ağır)’ örneklerindeki gibi yalnızca ‘fonetik’ farklardan oluşurken, kimi 

zaman da ‘caypal-/çik-, aran/ahır (ahır), avaz/laf (söz), kergiz-/yodeya et- (göstermek)’ örneklerindeki 

gibi ‘leksik’ farklara dayanmaktadır. İki Karay ağzındaki bu ve buna benzer kelimeler, 83 atasözü 

bağlamında toplam 166 cümle esas alınarak değerlendirilmiş ve farkları ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Karay Türkçesi, Karay Türkçesi Ağızları, Trakay, Haliç-Lutsk, Leksik. 
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ORHUN YAZITLARI VE DEDE KORKUT'TA ZİHNİYET DEVAMI TEŞKİL EDEN KALIP 

İFADELER 

Arş. Gör. Mustafa AY 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

mustafa.vezirkopru.96@gmail.com 

Orhun yazıtları ve Dede Korkut Kitabı, Türk dilinin en önemli eserlerindendir. Orhun 

yazıtlarının en önemli vasıflarından biri Türk dilinin en eski ve en katışıksız dil malzemesi olmasıdır. 

Dede Korkut ise Türk dilinin kaynak kültür ikliminin çok uzağında yeni bir coğrafyada meydana gelen 

en eski yazı dili olan Eski Oğuz Türkçesinin başat eseri olması yönünden büyük öneme sahiptir. Başka 

bir ifadeyle Köktürk yazıtları Eski Türkçenin, Dede Korkut da Eski Oğuz Türkçesinin temsilcisi 

metinlerdir. Bu iki devre arasında dile yansıyan zihniyet devamlılığı arz eden kalıp ifadeler Köktürk 

yazıtları ve Dede Korkut’ta tespit edilmeye çalışılmıştır. İki dönemin metinleri arasında dile yansıyan 

benzer ifade kalıpları bulunması, Türk düşünce yapısı ve hayat görüşündeki devamlılığını 

göstermektedir. Kültür aktarımını yazıdan ziyade sözle gerçekleştirmiş olmaları, Türklerin farklı 

coğrafya ve inanç devrelerinde dahi ifade biçimlerini koruyabilmelerini sağlamış, Köktürk yazıtlarının 

ardından geçen yaklaşık beş asırdan sonraki Dede Korkut’ta dahi aynı ifadelerin izini sürebilmemize 

imkân tanımıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orhun yazıtları, Dede Korkut, Eski Türkçe, Eski Oğuz Türkçesi, kalıp 

ifadeler. 
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MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN YUNUS EMRE PİYESİNDE KURGU VE İÇERİK 

Arş. Gör. Dr. Mustafa DERE 

Ordu Üniversitesi 

mustafadere088@gmail.com 

Tarihî görevi ve edebî şahsiyetiyle zamanını aşan Yunus Emre, Modern Türk edebiyatının da 

ilham kaynaklarından biri hâline gelmiştir. Bu durum onun, başta roman olmak üzere, kurgusal 

eserlere konu edilmesi şeklinde kendisini göstermektedir. Söz konusu noktadan bakıldığında 

biyografik Yunus Emre romanlarının veya Yunus Emre’nin kurguda önemli bir karakter olarak yer 

aldığı romanların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Aynı şekilde Yunus Emre konulu tiyatroların 

da fazlalığı hem okurun hem de seyircilerin dikkatini çekmektedir. Mustafa Necati Sepetçioğlu (1932-

2006) Yunus Emre’ye eserlerinde önemli ölçüde yer veren yazarlardandır. Onun, Benim Adım Yunus 

Emre (1998) adıyla biyografik bir Yunus Emre romanı yazması, Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrini 

anlattığı Konak (1973) romanında Yunus Emre’ye işlevsel bir anlam yüklemesi ve Konak’ın devamı 

niteliğindeki Çatı’da (1974) ona dekoratif bir karakter olarak yer vermesi bunun en açık 

göstergelerindendir. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Türk edebiyatında popüler tarihî roman yazarı olarak 

şöhret bulmuş olmasına rağmen çok sayıda tiyatro eseri de kaleme almıştır. 1993 yılında yayımlanan 

Yunus Emre bu eserler arasında en bilinenlerden biridir. Yazar burada Yunus Emre’nin hayatıyla ilgili 

kaynaklardan, şiirlerinden, onunla ilgili anlatılan menkıbelerden ve dünya görüşünden yola çıkarak 

biyografik bir kurgu meydana getirmeye çalışmıştır. Ayrıca bu kurgu çerçevesinde ele aldığı devrin 

genel görünümünü belli ölçüde yansıtmak istemiştir. Bu incelemede Yunus Emre piyesindeki kurgu ve 

içeriğin nasıl inşa edildiği üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla eserdeki olay örgüsü, şahıs kadrosu, 

mekân, zaman, konu arka planı, anlatım teknikleri, anlatıcı, bakış açısı ve son olarak dil ve üslûp 

unsurları söz konusu edilmiştir. Ayrıca piyesle ilgili bazı genel dikkatler ortaya konulmuş; buna bağlı 

olarak da zikredilen görüşleri somutlaştırmak için eserden alıntılara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yunus Emre, Piyes /Mustafa Necati 

Sepetçioğlu, Yunus Emre, Theatre. 
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ÇOCUKLAR İÇİN BİLGELİK HİKÂYELERİ SERİSİNDE YER ALAN ESERLERİN 

TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ-Doç. Dr. Hatice ALTUNKAYA 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

hatice.altunkaya@adu.edu.tr 

Türkçenin eğitimi-öğretimi sürecinin temel aracı metinlerdir. Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda (2019) belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli öğrenme kazanımlarını öğrencilere 

verebilmek için uygun metinlerin seçilmesi gerektiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu 

gereklilik doğrultusunda çocuk edebiyatı sahasında hazırlanmış olan Çocuklar için Bilgelik Hikâyeleri 

adlı seride yer alan Mustafa GÜNEŞ tarafından Eski Türk Edebiyatı alanına ait bazı eserlerden 

uyarlanarak kaleme alınan dört eseri Türkçe eğitiminde dört temel dil becerisi öğretimi ve değerler 

eğitimi bağlamında incelemektir. Çalışma doküman inceleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

neticesinde, Eski Türk Edebiyatı’nın önemli bazı eserlerinin çocuklarla buluşturulmasının öğrencilerin 

Türkçe sevgisi kazanmaları ve Türk dilinin özgün eserleri ile tanışmaları bakımından çok yararlı 

olduğu görülmüştür. Okuma kültürü kazandırmada, dört temel dil becerisinin öğretiminde, millî ve 

manevi değerleri hedef kitleye benimsetme sürecinde bu eserlerin öğrencilerle tanıştırılmaları 

gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Bilgelik Hikâyeleri, Türkçe dersi. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE METİN BİLGİSİNİN DİL BİLGİSİ 

ÖĞRETİMİ VE YAZMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINA ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer UZUN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

muzafferuzun@ktu.edu.tr 

Türkçeyi ikinci bir dil olarak öğrencilerin duygu ve düşüncelerini, gözlemlerini, planlarını dilin 

kurallarına uygun biçimde yazılı olarak ifade edebilmeleri onlardan kazanmaları beklenen dört temel 

dil becerisinden biridir. Dil öğreniminde “dinleme”, “konuşma”, okuma”dan sonra gelen “yazma” 

becerisi, en mühim iletişim yollarından birisi olmakla birlikte öğrencilerin en zorlandığı alanlardandır. 

Öğrenme sürecini kontrol etme, öğrencilerin seviyeleri hakkında bilgi sahibi olma, öğrenilenleri 

pekiştirilmesinin sağlanması, yapılan hataların tespit edilebilmesi gibi birçok alanda öğrencilerin 

gelişiminde rol sahibi olan yazma becerisi aynı zamanda kazanılması oldukça zaman alan bir süreçtir. 

Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımları incelenmiş, 

metinlerde aksayan, metnin bağdaşık ve tutarlı yapısını bozan unsurlar tespit edilmiştir. Dil 

öğretiminde sürece katılanların işini kolaylaştıran, dil öğrenenleri hedefe bir plan dâhilinde taşıyan ve 

yönlendiren ders kitaplarında öğrenilen dile dair işleyişin cümle üzerinden sürdürülüşü beraberinde 

birtakım sorunları da getirmektedir. Bu doğrultuda dilin kurallarının aktarılmasında metin bilgisinden 

uzak, cümle sınırlarında kalan örneklerin öğrencilerin yazma becerilerin gelişimine katkı sağlamadığı, 

ortaya birbirinden kopuk, gramerce de bozuk cümlelerden oluşan bir yapı çıkmasına neden olduğu 

görülmüştür. Yabancılara Türkçe öğretiminde öğrencilerin metni bir bütün olarak görmesini sağlayan 

ve yapıyı oluşturan biçimsel ve anlamsal ağın nasıl işlediğinden haberdar eden bir yöntemle metnin 

nasıl inşa edileceği bahsinin ele alınması hem yazma becerisi hem de dil bilgisi öğretiminde başarıyı 

artıracaktır.  

Anahtar Kelimeler: Metin, bağdaşıklık, tutarlılık, dil öğretimi. 
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TARİHÎ TIP METİNLERİNDE İKİLEMELER 

Öğr. Gör. Dr. Mücahit AKKUŞ 

Hitit Üniversitesi 

mucahitakkus01@hotmail.com 

Tarihî tıp metinleri zengin söz varlığına sahip eserlerdir. Eserler içerisinde ecza, ilaç tarifleri ve 

çeşitli tedaviler hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Bu sebeple eserler incelendiğinde tıp tarihinden 

söz varlığına birçok konu hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Söz varlığı içerisindeki önemli 

bölümlerden biri ise ikilemelerdir. Özellikle aynı kelimelerin tekrarlanmasıyla oluşan birçok örneğin 

anlamı pekiştirmek için kullanıldığı görülür. Metinlerin dil ve üslup özellikleri farklı olsa da 

ikilemelerin her eserde olması bu söz varlığının daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesine imkân 

sağlamıştır. Bu çalışmada Türk dilinin tarihî dönemlerinde yazılmış tıp metinlerinde yer alan 

ikilemeler incelenecektir. İkilemelerin cümleler içerisindeki görevleri, özellikleri, anlama katkısı 

değerlendirilecektir. Söz varlığı içerisindeki yeri belirtilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tarihî tıp metinleri, söz varlığı, ikileme. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ 

STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Mülkiye Ezgi İSKENDER-Arş. Gör. Fatma GEREZ TAŞGIN 

 Atatürk Üniversitesi 

fatmatasgin@atauni.edu.tr 

Son zamanlarda dünyada yaşanan gelişmeler, eğitim-öğretim alanında öğrencilerin özerk 

öğrenme becerilerinin öne çıkmasını sağlamıştır. Özellikle uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla 

eğitimde öğretmen-öğrenci arasında fiziki mesafe artmış ve bu mesafe, öğrencilerin üzerine fazladan 

sorumluluklar yüklenmesine neden olmuştur.  

Eğitim-öğretimin her alanında olduğu gibi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki 

öğrencilerin de öğreticilerinden uzak olması, yürütücü biliş stratejileri gibi özerk öğrenmeyi 

destekleyici kuramların kullanımının önünü açmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda araştırmanın amacı, 

yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yürütücü biliş becerilerini incelemektir. Araştırmada 

“küçük bir grup üzerinden derinlemesine bilgi edinme” düşüncesiyle yola çıkıldığı için nitel araştırma 

yöntemi kullanılmış,  bilişsel öğrenme kuramlarından olan yürütücü biliş kuramı, yabancı dil olarak 

Türkçe öğrenen bir grup üzerinde araştırılmıştır. Bu çerçevede araştırmanın deseni açıklayıcı durum 

çalışmasıdır. Çalışmada yürütücü biliş stratejilerinin öğrenciler tarafından nasıl kullanıldığını 

keşfetmek için yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve 15 öğrenci ile görüşme yapılarak 

öğrencilere sorular yöneltilmiştir. Görüşmeye çağrılan öğrenciler maksimum çeşitlilik örnekleme 

yöntemiyle cinsiyet, ülke ve dil seviyeleri göz önünde bulundurularak ve gönüllülük esasıyla 

seçilmiştir. Görüşme sonunda elde edilen verilerin transkripsiyonu yapılmış, ardından 2 araştırmacı 

birbirinden bağımsız bir şekilde verileri kodlamıştır. Elde edilen kodlar üzerinden kategori ve temalara 

ulaşılmış,  verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenci yanıtlarından hareketle, 

öğrenme sürecinde yürütücü biliş temasından öğrenmeyi planlama, öğrenmeyi destekleyen ders dışı 

etkinlikler, öğrenme gelişimini izleme ve öğrenmeyi değerlendirme kategorilerine ait yürütücü biliş 

becerileri ortaya konmuş, öğrencilerin öğretme ve öğrenme yöntemlerine yaklaşımları açısından ise 

yeni öğrenme yöntemleri ve kullanılan mevcut öğrenme yöntemlerine yönelik yürütücü biliş kodları 

tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, yürütücü biliş, özerk öğrenme, nitel araştırma. 

  



XIII. Uluslararası Dünya Dili 

Türkçe Sempozyumu 

Bildiri Özetleri 
 

14-16 Ekim 2021 

144 

 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VİDEO KONFERANS 

ARAÇLARINDAKİ GRUP ÇALIŞMA ODALARININ İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME AMAÇLI 

KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

Öğr. Gör. N. Demet DEMİREL-Prof.Dr. Evrim GENÇ KUMTEPE 

Kastamonu Üniversitesi-Anadolu Üniversitesi  

nddemirel84@gmail.com 

Dünya 29 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde çıktığı iddia edilen bir virüsün tehdidi ile 

karşı karşıya kalmış ve bu virüs Mart 2020 itibarıyla kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına 

almıştır. Virüsten en çok etkilenen alanların başında eğitim gelmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki 

öğrenciler, öğreticiler ve eğitim kurumları gibi Türkiye de Covid-19’dan etkilenmiştir. Tüm bunlar, 

örgün öğretime uygun olarak yapılandırılmış sistemin Web tabanlı uzaktan eğitim sistemine 

dönüştürülmesini gerekli kılmıştır. Bu süreçte üniversiteler, uzaktan eğitim sistemlerini yönetirken 

farklı video konferans uygulamalarından destek almışlardır. Bu uygulamalardan en çok tercih edilen 

ise Zoom olmuştur. Öğretenlerin, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde etkileşimli öğrenme 

ortamları oluşturmak için Zoom'un farklı özelliklerini kullanabilmeleri mümkündür. Uzaktan 

öğretimin yapısı itibarıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en zorlanılan ve ihtiyaç duyulan 

konulardan biri de iş birliğine dayalı grup çalışmalarıdır. 2020 CEFR’a bakıldığında Çevrimiçi 

etkileşim etkinliklerini tanımlayıcı ölçütler olarak 'çevrimiçi konuşma ve tartışma' ile 'hedefe yönelik 

çevrimiçi işlemler ve iş birliği' yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla CEFR'de de iletişimsel 

yeterliliğin bir parçası olarak verilen bu tanımlayıcı ölçütlere hizmet edecek bir uygulama olarak 

‘Breakout Room’ öğreten ve öğrenenlere pek çok imkân ve kolaylık sunmaktadır. Zoom’un sahip 

olduğu bu odalar sayesinde bu zorluğun üstesinden gelinebilir. Bu çalışma, “Grup Çalışma 

Odaları”nın iş birlikli öğrenmeye olan etkisine ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Nitel bir yaklaşımla yürütülen çalışmada veriler, araştırmacı tarafından yarı 

yapılandırılmış bir şekilde çevrim içi ortamda toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise 

Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe hazırlık okuyan 

öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre katılımcılar “Grup Çalışma Odaları”nın iş 

birlikli öğrenme, dil becerileri ve etkileşim bağlamında öğrenmelerine yarar sağladığını 

belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Video konferans 

araçları, Zoom, Grup çalışma odaları (Breakout room), İş birlikli öğrenme. 
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YUNUS EMRE DİVANINDA BAŞ VE BAŞTA YER ALAN ORGAN ADLARIYLA İLGİLİ 

DEYİMLER VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Prof. Dr. Nadir İLHAN 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

nadirilhan@hotmail.com 

İslam’ın irfan nuru Türklüğün asırlar boyunca geliştirdiği milli kültür unsurlarıyla yoğrulmuş 

mutasavvıf bir şair olan Yunus Emre Türk milletinin yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden biri olarak 

gönüllerimize nefes olmuş şiirleriyle bizi biz yapan değerlerin oluşumuna büyük katkıda bulunmuştur. 

Türk yazı dilinin Anadolu’da meydana gelmesinde en önemli rollerden birini üstlenmiş olan Yunus 

Emre, eserlerinde döneminin Türkçesini en sağlam şekilde kullanan şairlerin başında yer almaktadır. 

Türkçeyi kullanımındaki sağlamlık Türk milletinin uzun deneyimlerle ortaya koyduğu atasözleri 

deyimler gibi söz kalıplarını, söz inceliklerini eserlerinde sağlam bir şekilde kullanmasından 

kaynaklanmaktadır. Yunus Divanında da dilin temel kelimelerinden kabul edilen organ adları, temel 

anlamlarının yanında, dilde anlatılması güç pek çok soyut kavramın tabiatta bulunan nesnelere 

benzetilerek somutlaştırılmasında kullanılmıştır. Ömer Asım Aksoy’un Deyimler Sözlüğünde beden 

kelimelerinin deyimin ilk kelimesi olarak kullanımına göre sayılarına bakıldığında en çok kullanılan 

organın 167 kullanımla el olduğu göz, baş, ağız kelimelerinin de elden sonra çok kullanılan kelimeler 

olduğu görülmektedir. Deyimler ve atasözleri içerisinde çoğunlukla bedenin dışında olan göz, el, 

baş/kafa, ayak. burun, kulak, ağız, diş, dil vb. organ adlarının daha çok geçtiği görülmektedir. Beden 

kelimelerinden, bedenin dışında olanlarını gösterenlerin atasözü ve deyimlerde çokça kullanılmasının 

sebebi de dilin somutlaştırma eğiliminin bir sonucu olarak, öncelikle insan bedeninin daha çok 

görülen, bilinen organlarının kullanılmasıdır. Yunus Emre Divanında da beden kelimelerinden el 

kelimesinden sonra baş ve göz kelimelerinin kullanım açısından diğer kelimelerden fazla olduğu 

görülmektedir. Divanda baş kelimesinin kullanıldığı deyimler içeresinde “başa varmak, baş gözi, baş 

olmak, baş indürmek, başdançıkmak, başdan geçmek, başını çekmek…” vb.’leri yer almaktadır. Göz 

ile ilgili olarak da “göz açıp yummak, gözünün karası gitmek, göz açmak, göz(in)e girmek gibileri yer 

almaktadır. Türk Dil Kurumunun Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde yaklaşık baş ile ilgili 167 deyim 

yer almasına karşılık 700 yıl önce Yunus Emre tarafında kullanıldığı görülen ‘baş indirmek’ deyimi 

yer almamaktadır. Baş eğmek deyimi ile aynı anlamda baş indirmek deyiminin aşağıdaki beyitte 

kullanıldığı görülmektedir. 4 Hâlümüze hâldaş ol yolumuza yoldaş ol Müşkilün beyân olsun baş indür 

ulumuza Yukarıdaki beyitte “baş eğmek, tabi olmak” anlamında kullanılan deyimin bir başka beyitteki 

kullanımda ise “bir şeye tamah etmemek, razı olmamak” şeklinde kullanıldığı görülmektedir. 1 

‘Âşıkları Tamu'ya yandurmaya Uçmaguna bunlar baş indürmeye Türkçenin Anadolu’da bir yazı dili 

olarak gelişmesinde oldukça büyük bir katkısı bulunan Yunus Emre, kaleme aldığı mısralarda 
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insanlığın muhtaç olduğu sevgi, kardeşlik, hoşgörü gibi temel evrensel değerleri oldukça sade ve 

anlaşılır bir dille ifade etmiş, dile özel söyleyişler, deyimler kazandırmıştır. Kendi deyişiyle “her dem 

yeniden doğa[n]”, kültür ve medeniyetimizin semasında ebediyen parlayacak ve gönüllerimizi de 

parlatacak bir yıldız olan bu büyük şairin divanında yer alan deyimler bu bildiride ele alınacak, 

kavram alanları değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Deyim, baş, göz, kulak, Yunus Emre Divanı.  
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HOCA AHMED YESEVÎ VE ANADOLU’DA YESEVİLİK 

Prof. Dr. Nadirhan HASAN 

Özbekistan İlimler Akademisi 

nadirhanhasan@gmail.com 

 

Türklerin tarihi; kültür, maneviyat, marifet, edebiyat, sanat, musiki ve siyaset yönleriyle 

dünyadaki en ibretli ve cihanşümul tarihtir. Bu tarih dünyada hiç silinmeyecek bir ad bırakan büyük 

allameler, edebiyat ve sanat erbabı, adil hükümdar ve vatanperver kahramanları yetiştirmiştir. Vaktiyle 

Yahya Kemal, Fuat Köprülü’ye: "Ahmed Yesevî kim? Bir araştırın, göreceksiniz, bizim milliyetimizi 

asıl onda bulacaksınız" demiştir. Milletimizin tarihinde yüksek manevi nüfuza eren ve tefekkürün 

geniş serhatlarını kapsayan büyük zatlar çoktur. Ahmed Yesevî hazretleri de onlardan biridir. 

Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu, aynı zamanda irşat ve 

irfanı yayma amacı, Türkleri Batı'ya göç etmeye yönlendirmiştir. Böylece, Anadolu’ya yerleşen 

maneviyat liderlerinin çalışmalarıyla bu diyarlarda çeşitli maneviyat ve kültür ocakları, tekke ve 

zaviyeler kurulmuştur. 

Elbette ki bu tarihî göçler, kültürel ve edebi tesirler neticesinde Türkistan tasavvuf düşüncesi 

Anadolu’daki manevi hayatı etkilemiştir. Örneğin; bu süreçte Hoca Ahmed Yesevî ve talebelerinin en 

önemli hizmetlerinden biri, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki çalışmalar olmuştur. 

Bununla birlikte bu göç sonucunda Orta Asya’daki dinî-tasavvufî edebiyatın ve geleneklerin 

Anadolu’nun lisanı, edebi ve kültürel hayatına kalıcı bir etki yarattığı da kaydedilmiştir. Yazıda 

konuyla ilgili muhtasar görüşler paylaşılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Ahmed Yesevi, Türkler, Orta Asya, Anadolu, Edebiyat, Fikir, Hikmet. 
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KAZAK TÜRKÇESİNDE “EMES”, “EMEY” VE “EMEN” KELİMELERİ VE İŞLEVLERİ 

ÜZERİNE 

Prof. Dr. Nergis BİRAY 

Pamukkale Üniversitesi 

nergisb@gmail.com 

Eski Türkçedeki “er-” (olmak) yardımcı fiili günümüz Türk lehçelerinde e- ~ i- şeklinde 

yaşamaktadır. Bu yardımcı fiilin Kazak Türkçesinde kullanılan şekli “e-”tir. Kazak Türkçesinde “e-” 

isim-fiilinin çekimli şekillerinden olan ve “değil” anlamında işletilen “emes” kelimesi yanında “emey” 

ve “emen” şekilleri de kullanılmaktadır. Bu kelimelerin kullanıldığı metinlerde “e-” yardımcı fiilinin 

“emes, emen, emey” şekillerinin işlevleri bazen aynı anlamlara gelmekle birlikte ufak tefek 

değişikliklere de uğrayabilmektedir. Bu kelimelerin kullanılışları, kullanıldıkları yerler, cümleye veya 

içinde bulundukları dil birliklerine kattıkları anlam ve aynı kaynaktan gelip gelmedikleri yazının asıl 

konusunu oluşturmaktadır. Bildiride Kazak Türkçesindeki “emey” (değil, tabii ki), “emen” (değil(im), 

hiç) ve “emes” (değil, -madık) biçimlerinin kullanıldıkları yerler, hangi işlevleri yerine getirdikleri, eş 

görevli şekiller olup olmadıkları ve köken birliğine sahip olup olmadıkları incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kazak Türkçesi, er->e- fiili, isim-fiil, ek fiil, enklitik, modal, emes, emen, 

emey. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KAYGININ YERİ: DÖRT TEMEL 

BECERİDE İNCELENMESİ 

Nilgün ÇELİK-Öğr. Gör. Burcu KABAN 

Milli Eğitim Bakanlığı-Başkent Üniversitesi 

celiknilgun06@gmail.com 

Kaygının yabancı dil öğrenimi üzerindeki etkisi, önemsenen bir araştırma konusu olmuştur. Dil 

öğrenimi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dört temel becerinin geliştirilmesini içerdiğinden, 

farklı becerilerin gelişiminde kaygının rolü araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil 

olarak öğrenen öğrencilerin dört dil becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme yönelik 

kaygılarını ölçmektir. Bu kapsamda Işık ve Köylü tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe 

Öğrenme Kaygısı Ölçeği” TÖMER’lerde çeşitli nedenlerle 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkçeyi 

öğrenen 127 öğreniciye uygulanmıştır. Analizler sonucunda kaygı yaşayan öğrenicilerin en çok 

konuşma ve dinleme dil becerilerine ilişkin olduğu görülmüştür. Bulgular, kaygının en çok öğrenme 

sürecinin zihinsel planlama aşamalarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Diğer bulgular, kaygının etkisi 

ve tepkisinin katılımcıların uyruğuna göre konuşma ve dinleme alt boyutlarında; ana dillerine göre 

konuşma, okuma ve dinleme alt boyutlarında, Türkçe dil seviyelerine göre konuşma ve dinleme alt 

boyutlarında, bilinen yabancı dil sayısına göre dinleme alt boyutunda farklılaşma göstermektedir. Bu 

çalışma, hem kaygıyı tetikleyen durumları hem de yabancı dil olarak Türkçe öğrenicilerinin bu kaygıyı 

yaşadıklarında kullandıkları başa çıkma mekanizmalarını daha belirgin olarak belirlemeye çalışarak 

literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, dört temel beceri, kaygı. 
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KIRIM TATAR DİLİNDEKİ /ŋ/ ve /q/ SESLERİNİN BUGÜNKÜ DURUMU 

Dr. Niyar KURTBİLAL  

Uşak Üiversitesi 

qirimqoz@yahoo.ca 

Göktürk alfabesinde özel harflerle gösterilen asli /ŋ/ ve /ḳ/ sesleri Türk dillerinin çoğunda 

olduğu gibi Edebî Kırım Tatar Türkçesinde ve onun ağızlarında bulunmaktadır. 1992 yılında Kırım’da 

kabul edilen yeni Kırım Tatar Latin alfabesine göre tonlu, genizden çıkan, akıcı art damak /ŋ/ sesi için 

ñ harfi; tonsuz, süreksiz, art damaktan boğaza kayan /ḳ/ sesi için de q harfi kabul edilmiştir. Bu sesler 

hem kelime köklerinde, hem de eklerinde kullanılmaktadır: göñül, göñlümniñ, deñiz, deñizniñ, quş, 

quşqa, qaşıq, qaşıqqa, tuzluq. 

Kırım Tatar Türkçesi 18 Mayıs 1944 Sürgünü sonrasında neredeyse yarım asır Kırım 

Tatarlarının sürgün edildiği topraklarda, 1990’lı yıllardan sonra ise yeniden Kırım’da, fakat artık Rus 

dilinin konuşulduğu bir ortamda kullanılmaktadır. Tespitlerimize göre günümüzde Kırım’da (özellikle 

genç nüfus tarafından) konuşulan Kırım Tatar Türkçesinde /ŋ/ sesi daha çok tonlu, sürekli, akıcı, diş 

/n/ sesi, /ḳ/ sesi de gırtlaktan çıkan sızıcı /ḫ/ sesi olarak telaffuz edilmektedir: [gönül, gönlümnin, 

deniz, deniznin, ḫuş, ḫuşḫa, ḫaşıḫ, ḫaşıḫḫa, tuzluḫ]. 

Araştırmalarımızın amacı, bu seslerin bulunmadığı Kırım Tatar Türkçesi ağızlarını ve Rus 

dilinin Kırım Tatar Türkçesi üzerindeki etkisini dikkate alıp, günümüz Kırım Tatar Türkçesinde tespit 

ettiğimiz /ŋ/ ~ /n/; /ḳ/ ~ /ḫ/ ses değişiklikleri incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Kırım Tatar Türkçesi, /ŋ/ ve /ḳ/ sesleri, ses değişimi.   
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TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK UZAKTAN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Niymet BAHŞİ 

Milli Eğitim Bakanlığı 

niymet44@hotmail.com 

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler eğitimin yapısında birtakım değişikliklerin 

oluşmasına neden olmaktadır. Birbirlerinden kilometrelerce uzaklıkta bulunan öğretmenler ve 

öğrenciler teknolojideki gelişmeler sayesinde birbirleriyle görüntülü, sesli olarak iletişim 

kurabilmektedir. Televizyon, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi araçlar kullanılarak yürütülen bu 

eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim olarak adlandırılmaktadır. COVID-19 salgını nedeniyle 

yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de bu uygulamanın kullanılması seçenekten ziyade bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu salgın kapsamında alınan korunma tedbirleri Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretim sürecini etkilemiş ve üniversitelere bağlı TÖMER’ler de bu dönemde uzaktan eğitime 

geçilmiştir. Araştırmanın amacı; yabancı dil olarak Türkçenin uzaktan öğretimi esnasında yaşanan 

problemleri belirleyip Türkçe derslerinin yürütülme süreçlerini incelemektir. Bu doğrultuda yabancı 

dil olarak Türkçeyi uzaktan öğreten kişilerin süreçte karşılaştıkları durumları tasvir etmek 

hedeflenmektedir. Araştırmanın hedefi dikkate alınarak nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

uygun görülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu farklı şehirlerde görev yapan okutman, öğretim 

görevlisi ve öğretim üyeleri olmak üzere 20 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada öğreticilerin görüş ve 

düşüncelerini belirlemek amacıyla 10 soruluk bir görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, 

içerik analizine uygun biçimde çözümlenerek bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda 

öğreticilerin Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretilme sürecinde bağlantı sorunları yaşadığı, 

öğrencilerle etkili iletişim kuramadığı, kültür aktarımının istenilen düzeyde gerçekleşemediği, 

ödevlerin düzenli bir şekilde kontrol edilemediği ve yazma becerisinin ihmal edildiği belirlenmiştir. 

Yapılan analizler ve elde edilen veriler doğrultusunda Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretimine 

yönelik öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, uzaktan eğitim, öğretmen görüşü. 
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ANADOLU TÜRKÇESİNİN YAZI DİLİ OLMASINDA TERCÜME TIP METİNLERİNİN 

ÖNEMİ 

Dr. Nuray Demir ÖZTÜRK 

Milli Eğitim Bakanlığı 

demirnurayozturk@gmail.com 

Türklerin anayurtları olan Orta Asya’dan çıkarak çeşitli bölgelere göç etmek suretiyle yeni 

yerleri yurt haline getirme süreçleri zor ve karmaşık bir eksende ilerlemiştir. Türklerin göç ettiği ve 

yurt haline getirdiği en önemli merkezlerden biri de Anadolu coğrafyasıdır. Anadolu’ya gelmeleri 

kadar oraya gelirken getirdikleri dil yadigarları da büyük bir önem arz etmektedir. Türkçenin Anadolu 

coğrafyasında yazı dili olma süreci bugün bile hala aydınlatılabilmiş değildir. Karışık dilli eserler 

dediğimiz dil yadigarlarını bir tarafa koyarsak Anadolu sahasında 14. yüzyıla değin Türkçe müstakil 

bir eser yazma söz konusu olmamıştır. Özellikle 12. ve 13. yüzyıllarda Türkçe telif bir eserin 

bulunmamış olması sorgulanırken pek çok fikir ortaya atılmışsa da eldeki verilerden hareketle tam bir 

sonuca ulaşmak mümkün olmamıştır. 14. yüzyıl sonrasında yazılan eserlerde ise ilk başta telif değil 

tercüme önemli unsurlardan birini oluşturmuştur. Bu çalışmada konu edilecek olan tıp metinleridir. 

Türkçenin Anadolu coğrafyasında yazı dili olma sürecinde tıp metinlerinin katkısı da diğer metinlerin 

Türkçeye katkısı kadar önemlidir. Anadolu sahasında yazılmış ilk tıp metinlerinden hareket edersek 

tercümenin hem bilimsel çalışmaların gelişmesinde hem de yazı dilinin oluşmasındaki etkisinin ne 

kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmada Anadolu sahasında yazılmış tıp metinlerinin 

tercüme faaliyetleri iki açıdan ele alınacaktır. İlki, bilimsel etkinin geldiği yönden yapılan tercüme 

çalışmaları; ikincisi ise müellifin hakim bilimsel dil etkisiyle önce farklı dillerde yazıp sonra Türkçeye 

tekrar tercüme ettiği metinlerdir. İlk etkiyi anlamak daha kolayken ikincisinin motivasyonunu anlamak 

ve burada Türkçe etkinin ve Türkçe yazmanın desteklenmeye çalışılmasını gözlemlemek daha 

önemlidir. Bu çalışmayla Anadolu’da Türkçenin yazı dili olma serüveni tıp metinlerindeki tercüme 

faaliyetleri üzerinden yorumlanacak ve çeşitli saptamalarda bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tıp metinleri, Eski Anadolu Türkçesi, tercüme faaliyetleri. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE, EDEBİYATINDA YUNUS EMRE İLE MEHMET ÂKİF ERSOY’UN 

TARİHİ YERLERİ VE TÜRKLERİ BİRLEŞTİREN ROLLERİ (İSTİKLÂL MARŞI’NIN 

KABULÜNÜN 100. YILI VE BÜYÜK ŞAİRİN VE FİKİR ADAMININ YUNUS EMRE 

VEFATININ 700. YILI MÜNASEBETİYLE) 

Prof. Dr. Olga RADOVA (KARANASTAS) 

İstanbul Üniversitesi  

radova.58@mail.ru 

Anadolu’da yaşayan, Türk ailesinde, 1241 yılında Yunus Emre’nin doğduğu ve 1320 ya da 

1321 senesinde vefat ettiği düşünülüyor. Yunus Emre doğum yılından itibaren, 532 senesinden 

sonra da, 20 Aralık 1873 yılında, İstanbul’da Mehmet Âkif Ersoy doğmuş ve 27 Aralık 1936 

tarihinde vefat etmiştir. Büyük Şairler ve fikir adamları, Yunus Emre ile Mehmet Âkif Ersoy’un, 

tarihte ve bugün de, Türkiye Türklerini ve tüm dünya Türklerini birleştiren büyük rolleri olmuştur. 

Bunlar onların eserlerinde, şiirlerinde, sözlerinde görünüyor. Yunus Emre Anadolu’nun halk 

şairidir, tam olarak nerede doğduğu bilinmiyor ve bu konuda tartışmalar devam etmektedir. Onun 

doğduğu yer olarak Anadolu’da 8 yer gösterilmektedir. Bu daAnadolu’dane kadar çok insanın onu 

sevdiğini ve gurur duyduğunu gösteriyor. Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, İstiklâl Harbi’nin 

milli bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla Maarif Vekaleti, 1921 yılında bir 

yarışma düzenlemiş, o yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Yapılan elemeler sonucu Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, Mehmet Âkif’in yazdığı şiiri kabul 

edilmiştir, bu sene de o tarihi olaydan itibaren 100 yıl tamamlanıyor. Mehmet Âkif’in yazdığı şiir – 

artık İstiklâl Marşı’nın sözleri, Türklerin ruhunu birleştirdi ve bugün de birleştirmeğe devam 

ediyor: “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en 

son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak…” 

(Mehmet Âkif Ersoy) 12 Aralık 2008 yılında yazdığım “Gimnı, narodı i stranı” makalem Moldova 

Cumhuriyeti’nde yayınlandı. (https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hsTzt- 

XakVkJ:https://iamik.ru/news/tekhnologii/65465/+&amp;cd=1&amp;hl=ru&amp;ct=clnk&amp;gl

=tr)/). Orada Türkiye Cumhuriyeti İstiklâl Marşı için Rusça yazmıştım ve Mehmet Âkif Ersoy’un 

yukarıdaki şiirini Rusçaya tercüme etmiştim: “Государственный гимн Республики Турция 

отражает волеизъявление народа, который оберегает свой очаг, стремитсяс беречь свою 

Родину и развевающийся на небе алый флаг, являющийся отличительным символом их 

страны (“Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı, vatanını koruyan, vatanını korumaya çalışan halk 

iradesinin ifadesini ve ülkesinin ayırt edici bir sembolü olan gökyüzünde dalgalanan kızıl bayrağını 

yansıtmaktadır): «Небойся, неисчезнет в неберазвевающийсяалыйфлаг, Пока в 

странеестьхотьодиночаг. Онявляетсяпутеводной, сверкающейзвездоймоегонарода; Онмой, 
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онмоегонароданепременно...» (Rusçaya tercüme etti Olga Radova) Hep bu makalemde, ilk defa 

Moldova Cumhuriyeti mass-medyasında Gagauziya Özerk Bölgesi’nde yaşayan, Gagauz 

Türklerinin Milli Marşını da yayınlamıştım: «... Gagauziya, mutlu erim, Vatanımsın sän benim, 

Pek işçidir insanın, Elleri reser altın. Ne zorluk seni kırdı, Ne zaman dolastırdı... Allahım, koru 

topraa... GagauzEri’ni, Bucaa!» (Sözler Mina Kösä’nin ) Yunus Emre’nin eserleri de, 700 seneden 

fazla Türkleri birleştiriyor, çünkü onun şiirlerinde, sözlerinde Anadolu Türklerinin ruhları var, 

onlar tüm insanların kalp ruhlarını bireri (bir yere) topluyor, birleştiriyor. Gagauz – Gökoğuz 

Türklerinin torunlarına da çok yakın Yunus Emre’nin edebi yazıları, burada mahsus (özellikle) 

söylemeliyiz ki, 700 seneden fazla Anadolu halkında ve artık tüm Türk Dünyasında yaşayan, 

onlara, onların dillerine çok yakın ve çok iyi anlaşılıyor, çünkü eserleri Türkçe dilinde yazılmıştı. 

Yunus Emre’nin sözlerini veya onun sözlerine benzeyen sözleri anneannemden ve annemden hep 

işittim. Örneğin: “Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da 

yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan” (Yunus Emre). Anneannem de, ben 

çocukken/uşakken, bir soruşuma cevap verirken, dediydi: “Kızım, kızım dünya tatlı, dünya yalan, 

var mı ye ona doyan?” Bildirimde daha örnekler olacaktır ve Gagauz Türkleri edebiyatlarında da, o 

halk deyimlerini nasıl kullandılar, açıklanacaktır. Bu örnekler gösteriyor ki, asırlar ve sınırlar da 

Türkleri bölse, ruhlarını yıkamamışlar, Türklüğünü, o eski ortak kültürünü hep korumuşlar. Gelin 

tanış olalım İşi kolay kılalım Sevelim sevilelim Dünyaya kimse kalmaz (Yunus Emre) Gelin 

tanışalım, İşi kolaylaştıralım, Sevelim sevilelim Dünnädäkimsey/hiç biricii kal(a)maz (Gagauz 

Türkçesinde aktardı Olga Radova) Yunus Emre kendi edebiyat eserleriyle,  insanlığıyla, dünyaya 

bıraktığı kültür mirasıyla tüm Türkleri birleştiriyor, tüm dünya insanlarına örnek oluyor. Sovyetler 

döneminde, Türk Milletinin ortak Türkçe dilini, ayrı-ayrı alfabe kurup, bölmüşler, zamanlar 

geçtikçe uzaklaştırmışlar, fakat bugün Türkiye Türkleri daha XX. asrın başlarından itibaren, 

Gagauz Türkleri 1994 yılından itibaren ve yakın zamanlarda Azerbaycan Türkleri, Kazakistan 

Türkleri, Kırgızıstan Türkleri, Özbekistan Türkleri de latin harflerine geçtiler. Bunların hepsi çok 

büyük adımlardır veTürk kültürünü, dilini, Türki halklarını birleşmesine bir yoldur. Ortak Türk 

dilini kurmak – Türk Dünyasını birleştirmek içinneler yapmak gerekir, bildirimde daha detaylı 

açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Mehmet Âkif Ersoy, Türk Kurtuluş Savaşı, İstiklâl 

Marşı, Gagauz Türklerinin Milli Marşı. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA ATASÖZLERİNİN CÜMLE YAPISI ÜZERİNE 

Dr. Öğr. Üyesi Önder SEZER 

Uşak Üniversitesi 

onder.sezer@usak.edu.tr 

Yabancı araştırmacıların metin, söz derleme ve metinlerin dil incelemeleriyle başlayan ağız 

çalışmaları, yerli araştırmacıların da bu alana yoğunlaşmasıyla ağız araştırmalarında genel ve özel 

çalışmalar son yıllarda hızla artmıştır. Türkiye Türkçesinde bulunmayan, kullanılmayan, fakat 

Türkçenin tarihî devirlerinden beri kullanıla gelen ses, şekil, kelime, cümle yapılarıyla birlikte birçok 

kültür değerlerini de zengin bir şekilde bünyesinde barındıran bir tür açık müzedir. Bu ağızlarından 

günümüze kadar derlenmiş yüzlerce çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ve bu çalışmaların 

metinleri üzerinde ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime bilgisi cümle bilgisi ve diğer çalışmalar yapılmıştır / 

yapılmaktadır. Atasözleri, halkın gözlem süzgecinden geçen tecrübelerinin uzun yıllardır kullanımında 

olan kalıplaşmış şekilleridir. Standart dildeki atasözleriyle ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. 

Derleme Sözlüğü’nde atasözü için: atacoru, deme, deyesek, deyişet, deyişleme, metel, oranlama, 

sanaka, sananak, sınaka, tekerleme, teselleme kelimelerinin tespit edildiği görülmektedir. Bildirimize 

konu olan “ağızlarımızdaki atasözleri” ile ilgili malzeme: • Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler 

I-II • Ağızlarla ilgili kitaplar, • Ağızlarla ilgili tezler, • Ağızlardan Derleme Sözlüğü’ne katkı 

makaleleri, ve diğer çalışmalardan faydalanacaktır. Derleme Sözlüğü’nde deyimler yer alırken 

atasözlerine ise yer verilmemiştir. Ağızlardaki yöntem sorunlarıyla ilgili çalışmalar incelendiğinde ses 

ve şekil bilgisi bölümlerine ağırlık verildiği; kelime ve cümle bilgisi bölümleri yüzeysel olarak ele 

alındığı görülmektedir. Ağız çalışmalarında son yıllarda kelime ve özellikle cümle bilgisi ilgili 

çalışmalar da yapılmaya başlamıştır. Cümleler yapılarına, yüklemlerine, ögelerinin dizilişine, 

anlamlarına göre incelenebilir. Bu bildiride, Türkiye Türkçesi ağızlarındaki atasözlerinin yazı 

dilindeki şekilleriyle cümle yapısı yönüyle karşılaştırması yapılacaktır. Yazı dilindeki ve ağızlardaki 

atasözlerindeki ortaklıklar ve farklılıklar üzerinde durulacaktır. Söz dizimi çalışmalarında, devrik 

cümlenin konuşma dilinde daha çok görüldüğü belirtilmektedir. Bu durumun ağızlardaki 

atasözlerindeki yansımasının ne olduğu da bildirimizde incelenecektir. Bu çalışmada Leyla Karahan’ın 

Türkçede Söz Dizimi çalışmasına göre Türkiye Türkçesi ağızlarındaki atasözleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ağız, cümle, atasözü, sözdizimi. 
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YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE –{(y)IsAr} EKİNİN KULLANIMI ÜZERİNE 

Doç. Dr. Özgür AY- Doktora Öğrencisi Pakize YILDIRIM 

Uşak Üniversitesi 

pakize.kaptanyildirim@gmail.com 

Yunus Emre, Türk dili ve kültürünün temel taşlarından ve Türkçeyi ses bayrağı haline getiren 

en önemli isimlerden biridir. Yüzyıllar sonrasına ulaşabilen hitabıyla Türk insanının gönül sesi haline 

gelmiştir. XIII. yüzyıldan beri Anadolu’da gelişen Eski Anadolu Türkçesinin ilk devrinin 

temsilcilerindendir. Oğuz Türkçesine dayalı Eski Anadolu Türkçesinin yazı dili oluşuna hizmet ederek 

Türkçenin edebi dil hâline gelmesinde en büyük rollerden birini üstlenmiştir. Yunus Emre’nin dili 

özenli kullanışı, sözlerinin halk diline yakınlığı ve Türkçeye verdiği önem şiirlerinde hemen kendini 

hissettiren unsurlardır. Şiirleri ile tasavvufi Türk edebiyatının öncülerinden biri olmuş, sadece 

Anadolu sahasında değil, Türk Dünyası’nda da beğenilerek okunan ve örnek alınan şairlerden biri 

hâline gelmiştir. Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye ve Divân olmak üzere iki eseri olduğu 

bilinmektedir. Söz konusu eserler bugüne kadar Toprak (1934); Gölpınarlı (1965;1991); Timurtaş 

(1980); Subaşı (1983); Tatçı (1990-2008); Horata-Günay (1994); Boz (2012) tarafından 

yayınlanmıştır. Bu çalışmada Tatçı’nın Yunus Emre Külliyâtı içinde yer alan tenkitli metin olarak 

hazırladığı Yunus Emre Divânı ve Risâletü’n-Nushiyye adlı eserleri kullanılmıştır. Eski Anadolu 

Türkçesinde gelecek zaman eki olarak -{(y)IsAr}, -{(y)A}, -{(y)AcAK} ve -{sA gerek} yapılarının 

kullanıldığı ve bunların arasında -{(y)IsAr} şeklinin diğerlerine göre daha yaygın olduğu bu konu ile 

ilgili gramer çalışmalarından anlaşılmaktadır. Eski Anadolu Türkçesinin en yaygın gelecek zaman 

eklerinden biri olsa da -{(y)IsAr} ekinin Yunus Emre’nin şiirlerindeki kullanımı üzerine bugüne kadar 

herhangi bir müstakil çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma bu boşluğu doldurmak üzere yapılmış, ekin 

Yunus Emre’nin şiirlerinde geçen tüm örnekleri fişlenerek kullanım özellikleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu yapılırken ekin fonetik özellikleri, morfolojik özellikleri ve fonksiyonları ayrı ayrı ele 

alınmış; Eski Anadolu Türkçesine ait diğer eserlerdeki kullanım özellikleri ile karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Eski Anadolu Türkçesi, Risâletü’n-Nushiyye, Yunus Emre 

Dîvânı, Gelecek Zaman, -{(y)IsAr}. 

  



XIII. Uluslararası Dünya Dili 

Türkçe Sempozyumu 

             Bildiri Özetleri 
 

14-16 Ekim 2021 

157 

 

SAFAHAT’TAKİ KAHRAMAN KAVRAM ALANININ ERDEM EPİSTEMOLOJİSİ 

BAĞLAMINDAKİ ÖZELLİKLERİ 

Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

ozgur.aydemir@alanya.edu.tr 

Sadece Türk edebiyatının değil aynı zamanda Türk tefekkürünün önemli şahsiyetlerinden olan 

Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat adlı eserindeki manzumeler dili ve içerği itibariyle Türk kültür ve 

düşünce tarihi açısından da zengin bir veri tabanı özelliğine sahiptir. Günümüzde farklı ülkelerin 

sınırları içerisinde kalmış olsa da Türkçenin hakimiyetindeki farklı coğrafyalarda vatan ve millet 

aşkıyla kaleme alınmış olan şiirler, çalışmamızda erdem epistemolojisine dayalı özellikleri itibariyle 

incelenmeye çalışılmış ve Safahat bu doğrultuda söylem çözümlemesine tâbi tutulmuştur. Safahat’ta 

yer alan tüm şiirlerde; kahramanın özellikleri, evrensel özelliklerinin yanı sıra Türk kültür evreninde 

kendisine yüklenen ve ahlakî bir özellik olarak da değerlendirilebilecek olan erdem kavramı 

bağlamında ele alınmıştır. Böylelikle İstiklâl Marşı’nın kabulünün yüzüncü yılında, Âkif’in duygu ve 

düşünce sünyasından istiklâli sağlayan kahramanlık kavram alanından hareketle, kadim tarihin 

birikimine dayalı olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin mukadder karakterinin de erdem 

epistemolojisi bağlamındaki özellikleri belirlenmiş ve değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, Kahraman, Erdem Epistemolojisi, Dil 

Bilimi, Söylem Çözümlemesi. 
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KUZEY MAKEDONYA’DA TÜRK DİLİNE EMEK VEREN BİR AKADEMİSYEN PROF. 

DR. MARİYA LEONTİÇ 

Rabia Betül GÜREL-Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL 

Gazi Üniversitesi 

zekigurel@gazi.edu.tr 

Kuzey Makedonya Vatandaşı olan Prof. Dr. Mariya leontiç, 1967'de istanbul'da dünyaya geldi. 

Makedonya'da Koço Ratsin ilköğretim okulunda okuduktan sonra liseyi Zef Luş Marku lisesinde 

bitirdi. Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 1993-2000 yılları arasında bu bölümde asistan olarak görev 

yaptı. Aynı fakültede 2003'te "Makedon Adlar ve Soyadlarında Türkçe Elemalar" adlı yüksek lisans 

tezini, 2009'da da "Makedon Dilinin Patronomisinde ve Tomponomisinde Türkçe Ekler" adlı doktora 

tezini savundu. 2010 yılndan beri de İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bu bölümde Türk Dili ile ilgli olarak 

Morfoloji, Fonatik, Sentaks, Çağdaş Türk Dili, Türçenin ve Makedoncanın Karşılaştırmalı Grameri, 

Çeviri Teknikleri derslerini vermektedir. Mariya Leontiç'in Türkçe yayımlanmış sanat çalışmalarının 

yanısıra Türkçe yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Makedon edebiyatını Türklere, 

Türk edebiyatını Makedonlara tanıtmak için yaptığı çeviri çalışmaları hem Kuzey Makedonya'da hem 

de Türkiye'de kitap olarak yayımlandı. Son yıllarda Türkçe-Makedonca, Makedonca-Türkçe sözlük ve 

kouma kılavuzu kitapları ile Türk Dilbilgisi kitapları da yayımladı. Makedonların Türkçe öğrenmesi 

konusunda çalışmaları devam etmektedir. Biz bu bildirimizde Prof. Dr. Mariya Leontiç'in Kuzey 

Makedonyalı bir akademisyen olarak Türk Diline hizmetlerini ve bu alandaki yayınlarını tanıtacağız. 

Anahtar Kelimeler: Kuzey makedonya, Kuzey makedonya'da Türkoloji, Mariya Leontiç, 

Mariya Leontiç'in Türk Diliyle ilgili çalışmaları. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ ÜZERİNE 

YAPILAN ÇALIŞMALAR: BİR EĞİLİM ARAŞTIRMASI 

Ramazan ÇAVUŞOĞLU- Ömer ACAR-Doç. Dr. Gülnur AYDIN 

Bartın Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

ramazancavusoglu231@gmail.com 

Dil, dinleme, okuma konuşma ve yazma olmak üzere dört temel beceri üzerine kuruludur. 

Dinleme becerisi bireylerde doğum öncesinde gelişmekte ve diğer becerilerin gelişimine de katkı 

sağlamaktadır. Yabancı dil öğrenim sürecinde kazandırılması zor olan dinleme becerisi için başlangıç 

düzeyinde üzerinde durularak gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara karşı önlem alınmalıdır. Yabancı 

dil olarak Türkçe öğretimi, öğrenen talebinin artmasıyla birlikte son yıllarda önem kazanmıştır. Bu 

alanda araştırmacılar tarafından dil becerileri, kullanılan ders kitapları, öğreten ve öğrenen görüşleri 

vb. konularda pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak yapılan literatür taramasında dinleme çalışmalarının 

tamamının ayrıntılı olarak incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı yabancı dil 

olarak Türkçe öğretiminde dinleme becerisi üzerine yayımlanan çalışmaların analizini yaparak 

alandaki genel eğilimleri belirlemek ve varsa boşlukları tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma 

desenlerinden sistematik derleme benimsenmiştir. Çalışmalara ulaşmak için Google Google Scholar, 

Dergi Park ve Eric veri tabanlarında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinleme üzerine taramalar 

yapılacaktır. Ulaşılan çalışmalar yapıldığı yıl, yazar sayısı, yayımlandığı dergi türü, tema/konu, amaç, 

kullanılan yöntem, örneklem seçim yöntemi, veri toplama araçları, veri analiz yöntemi, sonuç ve 

öneriler kategorileri bakımından betimsel içerik analizi ile incelenecektir. Elde edilen bulgular tablolar 

ile yüzde ve frekans halinde sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, dinleme, betimsel içerik analizi. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERDE NOT TUTMA ALIŞKANLIKLARINA 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA 

Doktora Öğrencisi Ramazan GÜNER-Prof. Dr. Bilal KIRIMLI 

Trabzon Üniversitesi-Trabzon Üniversitesi,  

ramazanguner61@gmail.com 

Not tutma, bireyin tüm yaşamı boyunca başvurduğu bir öğrenme ve hatırda tutma stratejisidir. 

Erken yaştan itibaren öğrenciye kazandırılacak etkili not tutma becerisi, iş ve akademik yaşamdaki 

başarıyı artırma bakımından önem arz etmektedir. Eğitim - öğretim hayatında birden farklı disiplinde 

olmak üzere pek çok boyutta karşılaşılan bilgi ve beceriler oldukça yoğundur. Akademik başarının da 

sürekli sınandığı bu süreçte yeni öğrenmelerin önceki öğrenmelerden kopuk olmaması, bilginin 

içselleştirilmesi bakımından değerlidir. Bu bağlamda öğrenilen yeni bilgilerin önceki öğrenmelerle 

bütünleşmesi ve zihinde depolanmış bilgi ağının bir parçası olması için birtakım bilişsel stratejilerin 

kullanılması söz konusudur. Bunlardan biri de şüphesiz not alma stratejisidir. Özünde önemli bilgiyi 

önemsiz olandan ayırt etmeyi ifade eden not almanın, derste öğrencilere sadece “Önemli gördüğünüz 

yerleri not alın.” diyerek basite indirgenmemesi gereken bir öğrenme stratejisi olduğu 

unutulmamalıdır. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin derslerdeki not tutmaya yönelik görüşlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden case study uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Trabzon ili Düzköy 

ilçesinde bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 10 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların 

belirlenmesinde kolay ulaşılabilirlik olması için amaçlı örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırmanın 

bulguları; araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman görüşüne başvurulup gerekli düzeltmeler 

yapıldıktan sonra uygulanan yarı yapılandırılmış mülakat formu neticesinde ulaşılan verilerden elde 

edilmiştir. Elde edilen notlar, dokümanlar olarak araştırmada yer almış ve içerik analizi tekniği ile 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde ortaokul öğrencilerinin 

not tutma stratejilerini bilmediklerinden derslerde herhangi bir not tutma yöntemini kullanmadıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yazma, Not Tutma, Anlamlandırma, Öğrenme Stratejisi. 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ESTETİK ZEVK VE ALGILARI ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Doktora Öğrencisi Ramazan GÜNER-Prof. Dr. Bilal KIRIMLI 

Trabzon Üniversitesi-Trabzon Üniversitesi,  

ramazanguner61@gmail.com 

 Estetik; sadece yazarlar tarafından oluşturulan yapıtların incelendiği alan olmamakla birlikte, 

geniş boyutta ele almak gerekirse insanların yapabildiği faaliyetlerin tümünde incelenmesi gereken bir 

güzellik algısının mantıksal boyutta analiz edilmesi, anlamlandırılabilmesidir. Güzellik anlayışı, 

bireylerde farklıdır ki bu anlayış; geçmişin birikimi, sosyo-ekonomik şartların tesiri ve alınan eğitimle 

biçimlenmiş bir bakış açısı olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesindeki Türkçe 

Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin estetik zevk ve algı düzeylerini belirlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda çalışma, “Türkçe öğretmeni adaylarının estetik zevk ve algılarının düzeyleri nedir?” 

problem cümlesi kapsamında yürütülmüştür. Araştırma; nicel veri yaklaşımına göre desenlenmiş, 

tarama modelinde yürütülmüştür. Çalışmanın evreni, üniversitelerde öğrenim gören Türkçe öğretmeni 

adaylarından oluşmaktadır. Çalışmada kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi ile 2018-2019 Akademik 

Yılı içerisinde kendilerine ulaşılabilen Türkçe Öğretmenliği bölümü 4. sınıfta öğrenim gören 437 

öğrenci yer almaktadır. Kendilerine ulaşılan öğrenciler; Trabzon Üniversitesi, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Binali 

Yıldırım Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki eğitim fakültesinde öğrenim görmektedir. Türkçe öğretmeni 

adaylarına yönelik veriler, Akyıldız’ın hazırladığı sanat ve estetik algıları belirleme ölçeğinden 

hareketle alanın uzmanlarının görüşleri de alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi 

formu ve öğrencilerin estetik zevk tercihlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış olan beşli Likert tipli 

tutum ölçeği uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin yüzde dökümleri alınmış, aritmetik 

ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmış, bulgular tablolar hâlinde gösterilmiş ve açıklanmıştır. 

Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının estetik hakkındaki bilgi ve uygulama düzeylerinin 

orta; estetik bakış düzeylerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Estetik, Estetik Zevk, Estetik Algı, Türkçe Öğretmeni Adayları.  
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ÇEVRİMİÇİ OYUN DİLİ ÜZERİNE 

Arş. Gör. Recep DEMİR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

recepdemir@omu.edu.tr 

Toplumda bir gruba dâhil olan insanlar, bir süre sonra aralarındaki samimiyet ve ilişkinin 

artmasıyla veya bir arada bulunmanın etkisiyle günlük dilden farklı terimler, espriler, vb. kullanımlar 

türetmeye başlarlar. Bu tür kullanımlar, jargon olarak adlandırılmaktadır. Belirli bir jargona ait 

sözcükler, zamanla grup üyeleri arasında yayılır. Grup dışındaki kişilerin anlamakta zorlanacağı veya 

anlayamayacağı sözcükler, grup üyeleri arasında günlük konuşma dili şekline döner ve topluluk 

dışında da bu jargon üyeler tarafından fark edilmeden kullanılmaya devam eder. Ancak bu noktada 

toplumun diğer kesimi, bu dili anlamakta zorlanacağı için jargonun yaygınlığı sadece belirli bir 

kesimle sınırlı kalacaktır. Çevrimiçi oyun dili de bu çerçevede oluşturulmuş jargonlardan biridir. 

Genellikle İngilizce sözcüklere Türkçe fiillerin eklenmesiyle oluşan bu jargon, “Plaza dili” gibi 

yalnızca konuşurları tarafından tam olarak anlaşılan ve kullanılan bir iletişim aracıdır. Bu dilin 

çevrimiçi oyun oynayanlar ve daha özelinde profesyonel olarak oynayanlar arasında ihtiyaç 

neticesinde; iletişimi kolaylaştırmak ve etkili iletişim kurmak amacıyla ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Çevrimiçi oyun dilinde “level atlamak, kill almak, afk kalmak, ban yemek” gibi birçok örnekte 

görüldüğü üzere İngilizce isimlere Türkçe fiiller getirilerek oyun jargonu oluşturulmuştur. Çevrimiçi 

oyun terminolojisinin İngilizce olması ve yazılımcılarının dünya genelinde daha çok kişiye ulaşmak 

için dil olarak İngilizceyi tercih etmesi oyuncular arasında bazı terimleri bilmeyi zorunlu kılmıştır. Bu 

durum Türkiye’de oyuncular arasındaki iletişimde bir sözcük içerisinde Türkçe ve İngilizce yapıların 

bir arada kullanılması şeklinde görülmüştür. Bu çalışmada, çevrimiçi oyunlar incelenerek sıklıkla 

kullanılan söz grupları tespit edilecek ve Türkçe anlamlarına yer verilecektir. Çevrimiçi oyun dilinin 

özellikleri ve iletişimsel işlevi incelenecektir. Ardından, söz konusu dil yapıların Türkçeye etkileri 

tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi oyun dili, oyun jargonu, iletişim, Türkçe. 
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KIRGIZ TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ İLK MATBU ESER: “KISSA-İ ZİLZALA” 

Doktora Öğrencisi Sabırbek BÖRÜBAY 

Atatürk Üniversitesi 

sabirbek.borubay@gmail.com 

XIX. yüzyılın ikinci yarısı XX. yüzyılın başlarında yaşayan “zamane” şairlerinden birisi olarak 

Moldo Kılıç’ın yeri ayrıdır. O, “Kırgız yazılı edebiyatının” temellerini oluşturan şairlerden biridir. 

Kırgız Yazılı Edebiyatı aynı zamanda “modern şiirin” başlangıcı olarak bilinmektedir. Moldo Kılıç’ın 

eserleri dini, tarihi, ekonomi, tabiat, aile, siyasi, sosyal ve toplumsal ögeler, hayvanlar, bitkiler, eğitim, 

ilim vb. birçok muhtevayı içinde barındırmaktadır. Şiirlerini yaşadığı dönemi ve olayları 

gözlemleyerek hiç çekinmeden gerçekçi bir tavırla yazmıştır. 1911 yılında Moldo Kılıç’ın “Kıssa-i 

Zilzala” adlı şiiri Kazan’da basılır. Bu eserin en önemli özelliği ‘Kırgız yazı dilinde’ basılan ilk eser 

olmasıdır. Şair bu şiirle okuma yazma bilmeyen, eğitimsiz olan Kırgız halkının yazılı edebiyatını 

oluşturmaktadır. Yazımız Kırgız İlimler Akademisi ''El Yazmalar'' bölümüne ait ''Doğu Eski Eserler ve 

El Yazmalar (Çağatay Tili)'' katalogunda 56a numarası ile kaydedilmiş ve Çağatay Türkçesi ile 

kaleme alınmış Kırgız Türklerine ait yayımlanmış ilk eser üzerinde olacaktır. Moldo Kılıç’ın “Kıssa-i 

Zilzala” eseri ile ilgili Türkiye’de Prof. Dr. Ali TAN tarafından yüksek lisans tezi olarak 

savunulmuştur. Fakat buradaki eser asıl nüshasından farklı olduğunu belirtmek istiyoruz. Diğer bir 

değişle mısralardaki bazı kelimeler yanlış transkripsyon edilmiştir. Dolayısyla çeviri hususunda da bir 

takım yanlışlıklar meydana gelmiştir. Biz burada eserin asıl nüshasını tanıtmakla birlikte değerli Ali 

Tan hocamızın bazı (asıl nüshasına ulaşamadığıdnan kaynaklı)yanlışlıklarını ortaya koymak istiyoruz.  

Anahtar Kelimeler: XIX. yüzyılın ikinci yarısı XX. yüzyılın başlarında yaşayan “zamane” 

şairleri, Moldo Kılıç, “Kıssa-i Zilzala” Tıpkıbasımı.  
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DİJİTAL ÇAĞDA OKUR YAZAR OLMAK 

Öğr. Gör. Sadık Ahmet ÇETİN 

Gazi Üniversitesi 

sadikahmetcetin@gmail.com 

Bu araştırmanın amacı dijital çağ olarak ifade edilen günümüzde okur yazar olmanın sınırlarını 

çizmektir. Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz 

kullanılmıştır. Araştırma kapsamında son yıllarda okuma ve yazma alanında yapılan çalışmalar 

incelenmiştir. Bu çalışmada verilerin analizi sonucunda günümüzde okur yazar olma yeterliliklerinin 

farklılaştığı ve okur yazar olmak için bazı yeni becerilerin edinilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Okur 

yazarlık kavramlarıyla insanlar 5000 yıldan fazla süredir muhatap olmaktadır. Okur yazar olmak bir 

insan veya bir toplum için çok önemli görülmektedir. Bir toplumdaki okur yazar oranı o toplumun 

dünya üzerindeki konumunu belirleyen durumlardan birisidir. Uzun bir süredir okur yazarlık kavramı 

basılı kitaplarla bütünleşmiş bir kavramken günümüzde bu sürece dijital araçlar dahil olmuştur. Dijital 

araçlar günümüzde okur yazarlık kavramlarının büyük oranda değişmesine neden olmuştur. Dijital 

araçlarla insanların etkileşimine bakıldığında günümüzde birçok kişinin bu araçlara sahip olduğu 

görülmektedir. Bunun yanında özellikle bu araçların birçoğunun çoklu özellikli olması, mobil olması 

ve internete erişim sağlaması onların kullanımlarını daha da yaygınlaştırmıştır. Artık dijital araçlar 

insanların vazgeçilmezi olmuştur. Dijital araçların günlük hayatta okuma ve yazma için kullanılma 

oranlarına bakıldığında geleneksel ortamlara göre bu araçların okuma ve yazmada daha fazla 

kullanıldığı görülmektedir. Sonuç olarak günümüzde okur yazar olmak geleneksel ortamlarda okuma 

ve yazma yapmanın çok ötesine geçmiştir. Dolayısıyla günümüzde okur yazar olmak için bunu dijital 

ortamlarda da aynı yeterlilikte ve yetkinlikte yapmak gerekmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Okuma, yazma, okur yazarlık, dijital okur yazarlık. 
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UZRÎ AŞKTAN TASAVVUFÎ AŞKA YUNUS EMRE’DE AŞK ANLAYIŞININ TARİHSEL 

SÜRECİ 

Doç. Dr. Sadık ARMUTLU 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

sadik.armutlu44@gmail.com 

Aşk’a dokunan ve sevgiyi tutkuya dönüştüren Yunus Emre’nin aşk anlayışının elbette bir 

tarihsel süreci bulunmaktadır. Bu tarihsel süreç, beşerî aşktan tasavvufî aşka uzanan bir kavuştak 

noktası, diğer bir deyişle Arap badiyelerinden doğan uzrî aşkın ilahî aşka evrilişinin bağlantı 

noktasıdır. Bir bakıma bu, Kays’ın Leylâ’ya, Cemil’in Buseyne’ye duyduğu saf ve temiz aşkın, iffetli 

duygularla karılmış tutkulu sevginin Türkçe’ye akışının öyküsüdür. Yunus’un da ifade ettiği bu 

tasavvufî aşkın öyküsü, klasik şiirin beslendiği temel kaynak olan Arap şiirinden, özelde ise Emevîler 

döneminde doğan uzrî aşktan derlenmiştir. Emevîler döneminde her türlü lüks ve eğlenceden, 

dünyevileşmeden nasibini alarak şehirlerde hadarîlik uç verirken, kırsalda ise bu olguya tezat olarak 

taşranın ürünü uzrîlik aşk-ı pâk anlayışıyla ortaya çıkmıştır. Vâdî’l-Kur’a’da doğan bu uzrî aşk 

anlayışı, Abbasîler döneminde gayr-ı İslâmî bir yaşantıya karşı oluşan bir tepkisel duruşu beraberinde 

getirmiş ve bu aşkın yaşamsal biçimi mutasavvıfların gözünden kaçmamıştır. Bu doğrultuda uzrî aşkın 

tematiğinde yer alan hâl ve davranış biçimlerini erken dönem mutasavvıflar alarak, çeşitli mazmun ve 

kavramlar eşliğinde tasavvufî aşka dönüştürmüştür. Bu aşkın bir sonraki merhalesi de ilahî aşk 

olmuştur. Daha Divan şiirinin başlangıcında bu dönüşümden tekke şiirinin serçeşmesi Yunus da 

nasibini almış, temelinde uzrî aşk bulunan bu tasavvufî aşk anlayışını şiirlerinde dillendirmiştir. Bu 

dillendiriş, uzrî aşkın zirvesi Fuzûlî’ye ulaşıncaya kadar masivanın her türlü olumsuzluklarından azade 

bir hâl almış, Yunus’un temiz Türkçesi’nde anne sütü gibi saflık ve akıcılık kazanarak gelişimini 

devam ettirmiştir. Bu gelişim, tarihsel süreçte beşerîlikten ilahî olana yolculuğun uzrî aşk bağlamında 

dönüşümünü de ifade etmektedir. Bu çalışmada bu dönüşümün Yunus’un dilinde kazandığı tasavvufî 

niteliklerin tarihsel süreci anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, aşk, tasavvuf, tarihsel süreç.  
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RASİM ÖZDENÖREN’İN GÜL YETİŞTİREN ADAM ANLATISINDA METİNLERARASI 

İLİŞKİLER 

Arş. Gör. Saliha TUNÇ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

saliha.tunc@erdogan.edu.tr  

Metinlerarasılık, bir metnin anlam ve yapı yönüyle kendinden önceki metinlerle ilişkili 

olmasıdır. Yapıt çözümlemelerinde metin merkezli bir yaklaşım olarak pek çok araştırmacı ve kuramcı 

tarafından benimsenen yöntem, eserlerde açık, gizli veya çağrışıma dayalı olarak yer alan metinlerin 

tespitini sağlar. Rasim Özdenören’in Gül Yetiştiren Adam anlatısı tek bir metne indirgenmeden, iletiyi 

destekleyen kaynak metinlerle açıklanabilecek çok katmanlı derin bir yapıdadır. Alıntı yöntemiyle 

kurgulanan dinî-tasavvufî metinler Gül Yetiştiren Adam’ın söylemlerinde ön plana çıkan Kur’ân-ı 

Kerîm ayetleri ve hadislerle temsil edilirken, anıştırmaya dayalı metinler karakterin tavır ve 

eylemleriyle yansıtılır. İdeal Müslüman tipinin bir örneği olarak kurgulanan karaktere yüklenen 

sembolik değerler, tarihî dönemde dinî kimliğiyle ön plana çıkan şahsiyetlerle benzeşimini sağlar.  Gül 

Yetiştiren Adam inanca dayalı değerleri, söylemleri ve protestosuyla İmam Gazâlî, İmam Mâtürîdî, 

Rıdvan Hoca ve Elmalılı M. Hamdi Yazır gibi şahsiyetlerin ideallerini, din hususundaki tutum ve 

eylemlerini çağrıştırır. Eserde kullanılan anlatım teknikleri, olay örgüsü ve karakter kurguları çeşitli 

cepheleriyle W. Faulkner’in Çılgın Palmiyeler, Halil Cibran’ın Ermiş ve Virginia Woolf’un Mrs. 

Dalloway adlı eserleriyle de benzeşim gösterir. Bu çalışmada Gül Yetiştiren Adam anlatısına kaynaklık 

eden dinî-tasavvufî ve edebî metinler tespit edilerek metinlerarasılık yöntemleri bağlamında 

incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Gül Yetiştiren Adam, metinlerarasılık, din, tasavvuf, edebiyat. 
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YÛNUS EMRE DÎVÂNI’NDA BİR YEMİN SÖZÜ: VA’LLÂHİ 

Prof. Dr. Salim KÜÇÜK 

Ordu Üniversitesi 

sa_kucuk@odu.edu.tr 

Yemin kavramı eski toplumlardan günümüze değişim ve başkalaşıma uğramış Doğu ve Batı 

toplumlarına ait toplumsal ve özgün bir gelenek olup başlangıçta ant adı altında ritüele dayalı bir 

davranış, sonrasında ise dinî inanca dayalı bağlayıcı bir uygulamadır ve İslam, Hristiyan ve Yahudi 

toplumları ile çok tanrılı dinlerde de karşımıza çıkar. Kalıplaşmış bir yapı taşıyan ve nesilden nesile 

aktarılan, anonim özellikler taşıyan ve kendi içerisinde birtakım kuralları barındıran yemin aynı 

zamanda ait olduğu toplumun dinî, ailevi ve toplumsal değer yargılarını da yansıtır. 

Bu çalışmada Mustafa Tatçı (2020) tarafından yayımlanmış olan Yûnus Emre Divanı’nda yer 

alan toplam 417 şiirde ve hâlen Türkiye Türkçesinde yemin ifadesi olarak da kullanılmaya devam 

eden va’llâhi sözcüğünün kullanımı ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Çalışmaya M. Fatih 

Köksal’ın (2014) 17 şiirden oluşan çalışması da dâhil edilmiş ve burada 1 şiirde yer verilen va’llâh 

yazımı da çalışma kapsamına dahil edilerek toplam 434 şiir incelenmiştir. 

Bu amaçla çalışmada öncelikle yemin kavramı ele alınmış, ardından sözcüğün tarihî ve çağdaş 

Türk lehçelerindeki kullanım özellikleri üzerinde durulmuş, anlam yönünden gelişim özellikleri 

incelendikten sonra Yûnus Emre Dîvânı’ndaki kullanım özellikleri üzerinde durulmuştur.   

Yûnus Emre şiirlerinde va’llâhi sözcüğünü 5 defa kullanmıştır. Günümüz Türkçesinde 

sözcüğün yemin anlamlı kullanımlarında bir ısrar, bir ikna söz konusudur. Oysa, Hak yoluna erişmeye 

çalışan Yûnus Emre, va’llâhi sözcüğünü tasavvufi ahlâkı yaymaya çalıştığı öğretici mahiyetteki 

şiirlerinde yeminden ziyade tasdik etme, onaylama anlamında kullanmıştır. Söylediklerinde ve 

düşüncelerinde son derece samimi olan şair, ifade ettiği düşüncelerinden emin olmakla birlikte 

kendisini onaylamak için zaman zaman da va’llâhi sözcüğünü kullanmıştır.    

Sözcüğün va’llâh şeklindeki kullanımı vezin gereği olup Dîvân’da 7 kere kullanılmıştır. 

Düşüncelerinde ve söylediklerinde son derece samimi ve kendinden, imanından emin olan şair 

sözcüğü zorunlu olmadıkça kullanmamış, onaylama anlamında yerli yerince kullanmıştır.       

Anahtar kelimeler: Yûnus Emre Dîvânı, yemin, va’llâhi.  
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MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ GOŞGULARYNDAKY TARYHY 

KEŞPLER(ŞAHSYÝETLER) 

Dr. Sattarberdy FAJOORI 

sattar5042@yahoo.com 

 

18 asyr Türkmen akyldary Magtymgulynyň ýaşan döwri  taryhda dartgynly döwürlerdi. Sefewi 

döwletiniñ 250 ýyllap hökümdarlyk eden güýçli hâkimiyeti-de ýykylandan soñ,  Eýranyň her 

künjeginde dürli şâherlerde gozgalaňlar ,aýaklanmalar bolup başlady.  Beýleki tarapdan hem  

Owganlaryñ Eýrany ele geçirmesi  we on ýyllap ellerinde saklamasy halky hasda güyçden gaçyrdy. 

Nader Şahyň gelmegi bilen onuñ güýçli strateźisi, harby payhasy bilen  halk gozgalañlary ýatyryldy. 

Owganlary bolsa yzyna öz topraklaryna çykardylar, Eýran topraklary azat edildi.  Nader şah Afşar 

hökümdarlyk eden döwründe, häkimiýeti güýçlendirdi we Eýran döwleti güyçli bir döwlete öwrüldi. 

Emma öldürilenden soň, Eyran  bulam-bujarlyga çekildi. Şeýle ,galagoply ýyllarda Türkmenleriñ 

arasynda , Döwletmuhammet Azadynyñ maşgalasynda  Magtymguly Pyragy dünýä indi, ösdi, ulalyp 

kemala ýetdi.  Bu döwürde beýleki köp sanly türkmenler ýaly syýasy düşünjelerini, garaýyşlaryny öz 

goşgularynda beýan etdi. Muhammet Hasan Gajaryň ýeňişlerine görkezdi we goşgularynda ony öwdi. 

Döwletmämmet Azadynyň ogly Magtymguly Pyragy, Marawadepe şäheriniň Aktokaý 

obasyndaky mazaryň daşyna ýazylan ýazgylara görä, iň tanymal edebi şahsyýeti we Meşhur türkmen 

şahyrydyr. 1134-nji hijri, 1146-njy gamary we 1734-nji milady ýylda doguldy we 1169-njy hijri, 

1205-nji gamary we 1791-nji milady ýylda aradan çykdy. Magtymguly Pyragynyň dürli ugurlardaky 

beýan edilen goşgulary, Jemgyýetçilik ýagdaýy, Medeni, syýasy we... ş.m. türkmenleriň arasynda has 

orny bar. Wamberiniň pikiriçe, Magtymguly göze görünmeýän ylhamyň netijesinde ähli ylymlary 

gurşap alýar,  türkmenleriň ynanjyna görä, onuň ýazgylary gurhandan soň adam hyýalynyň ilkinji akyl 

eksudatlarynyň setirindedir. Bartold hem ýazýar: türkmenler milli şahyr bardygy üçin diňe taýsyz 

il(taýpa, kowum)dir. Magtymguly türkmenlerin milli we söýgüli şahyrydyr. Magtymguly ýaly öz 

döwrüniň we halkynyň ykdysady, syýasy, jemgyýetçilik we medeni ýagdaýyny suratlandyrýan şahyr 

örän seýrek bolsa gerek. goşgularynda rehimsiz sütemden doly jemgyýeti, çozuşlar we uruşlar dini 

gapma-garşylyklardyr şekillendirilýär. bu makalada, diwanynda agzalan magtymguly pyragy bilen 

asyrdaş taryhy şahsyýetlerden maglumat bermek niýetimiz bar. Bu adamlaryň arasynda, Fatali han 

gajar, Muhammet Hasan Han gajar, Ahmet şAH DüRRANY, Döwlet Ali Han, Çawudyrhan we... ş.m. 

Magtymgulynyň goşgularynda seredilendigini görkezildi.  

Anahtar Kelimeler: Magtymguly, Fatalihan Gajar, Muhammet Hasan Han gajar, Döwlet Ali 

Han, Çawudyrhan Türkmen. 

mailto:sattar5042@yahoo.com


XIII. Uluslararası Dünya Dili 

Türkçe Sempozyumu 

             Bildiri Özetleri 
 

14-16 Ekim 2021 

169 

 

TOKAT İLİ ve YÖRESİ AĞIZLARINDA İKİNCİL UZUN ÜNLÜLER 

Dr. Öğr. Üyesi Sebahat ARMAĞAN 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

sebahat.armagan@gop.edu.tr 

Türkoloji’nin tartışmalı konuları arasında yer alan ve hâlâ üzerine araştırmalar yapılmaya 

devam eden Türkçede uzun ünlüler konusu, son zamanlarda yapılan çalışmalarla ivme kazanmıştır. 

Ana Türkçeden günümüze kadar korunan birincil uzun ünlülerin varlığı kanıtlanmıştır. Türk lehçe ve 

ağızlarında tespit edilen birincil uzun ünlülü kelimelerin pek çoğu, Tokat ili ve yöresi ağızlarında da 

yaşamaktadır. Türk lehçe ve ağızlarında, birincil uzun ünlüler yanında, ses olayları sonucu oluşan 

ikincil uzun ünlüler de vardır. Tokat ili ve yöresi ağızlarında çeşitli ses olayları sonucu ortaya çıkan 

ikincil uzun ünlüler üzerine yapılan bu çalışmanın amacı, ağız araştırmalarına ve ikincil uzun ünlüler 

üzerine yapılan çalışmalara katkı sağlamaktır. Uzun ünlüler “ünsüz düşmesi/ erimesi ve hece 

kaynaşması sonucu oluşan uzun ünlüler”, “ünlü karşılaşmaları sonucu oluşan uzun ünlüler” ve “vurgu 

ve tonlama sonucu oluşan uzun ünlüler” şeklinde üç başlık altında incelenmiştir. Tokat ili ve yöresi 

ağızlarında en çok “b, f, h, g, ğ, k, l, n/ñ, r, v, y, z” ünsüzlerinin düşmesi/ erimesi ve hece kaynaşması 

sonucu oluşan uzun ünlülerin meydana geldiği tespit edilmiştir; lakin tespit edilen örneklerdeki ünlü 

uzunluklarının bir kural dahilinde olmadığı görülmektedir. Görüşme yönteminin kullanıldığı 

çalışmada, sahada derleme yapılarak ulaşılan metinler, kaynak kişilerin kendi ortamlarında ses kaydı 

ve not alma metoduyla elde edilmiştir. Kaynak kişiler ise Tokat merkez, ilçe ve köylerinde doğup 

büyüyen ve bugüne kadar Tokat’ta yaşayan ileri yaşta 4 erkek, 4 kadın olmak üzere 8 kişiden 

oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ağız araştırmaları, Tokat ağzı, ses olayları, uzun ünlüler, ikincil uzun 

ünlüler. 
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EMİNE IŞINSU'NUN YÛNUS'U: "BİR BEN VARDIR BENDE BENDEN İÇERİ" 

Dr. Seher ERDOĞAN ÇELTİK 

Gazi Üniversitesi 

sehererdogan@gazi.edu.tr 

Yûnus Emre Türk edebiyatına damgasını vuran en önemli isimlerdendir. Onun şiirleri yüzyıllar 

boyunca okunmuş ve okunmaya devam etmektedir. Pek çok eserde şiirlerine göndermeler yapılan 

Yunus Emre'nin hayatı da eserlere konu olmuştur. Yûnus Emre'nin hayatını konu edinen romanlardan 

birisi de Emine Işınsu'nun kaleme aldığı Bir Ben vardır Bende Benden İçeri romanıdır. Yazar burada 

Yûnus'un hayatını anlatırken onun şiirlerine de yer vermiştir. Emine Işınsu'nun diğer eserlerinde de 

Yûnus'a göndermeler yaptığı onun şiirlerinden bazı mısralara yer verdiği dikkat çeker. Onun 

eserlerinde Yûnus ve Mevlana göndergeleri sıklıkla karşımıza çıkar. Yazar, Yûnus ve Mevlana sevgisi 

sebebiyle eserlerinde onların şiirlerinden alıntılar yapmış; kendi düşüncelerini Yûnus ve Mevlânâ 

dilinden ifade etmiş veya Yûnus Emre ve Mevlânâ'nın fikirlerini romandaki karakterler üzerinden 

güncelleyerek okuyucusu ile buluşturmuştur. Bu çalışmada- bir bildiri hacmi dikkate alınarak- Bir Ben 

vardır Bende Benden İçeri romanı ve içerisindeki Yûnus şiirleri ele alınmış; bunlar incelenerek Yûnus 

Emre'nin şiirlerinin metin içerine nasıl yerleştirildiği, metinde bu şiirlerin fonksiyonunun ne olduğu 

vs. gibi sorulara cevap aranmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yûnus Emre, Emine Işınsu, Bir Ben vardır Bende Benden İçeri, roman, 

kurgu, şiir. 
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SU ADLARINININ (HİDRONİMLER) “GENİŞ, BOL, ÇOK” SEMANTİĞİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Arş. Gör. Seher ERENBAŞ PEHLİVAN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

seher.erenbas@erdogan.edu.tr 

Her dilde bir sözcüğün yansıttığı, herhangi bir konu bağlamı olmadan düşündüğümüzde, 

sözcüğün aklımıza ilk gelen “temel anlamı” dediğimiz ilk ve asıl anlamı mevcuttur. Bir sözcüğün ilk 

ve asıl anlamı olan temel anlamı dışında; o sözcüğün yer aldığı toplumun dilinin zenginliğine, 

edebiyatına, kültürüne ve ilişki içerisinde olduğu başka kültürlere bağlı olarak sözcüğün her bir 

uzmanlık alanında (edebiyat, tarih, coğrafya, fen bilimleri vb.), terimleşmesi ve konuşma dilinde, 

zamanla üst bir anlam kazanması, elbette kaçınılmazdır. Dilimizde yer alan her bir sözcüğün konu 

bağlamında çok anlamlılığa sahip olmasına karşın, uzmanlık alanlarında “terim”in genelde tek bir 

anlamı mevcuttur. Yeryüzü şekillerinin ve tabiat unsurlarının “görünüş” ve “biçimini” ifade eden, yer 

adlarında bulunan ve anahtar bir role sahip olan coğrafi terimler ise yine aynı bağlamda çok az da olsa 

farklı anlamlar kazanabilmektedir. Örneğin, yer adı biliminin bir alt dalı olan su adı (hidronim) 

kavram alanı içerisinde yer alan bahr, deniz, derin, derya, taluy gibi sözcükler, tarihi ve edebi 

metinlerde, yapısal olarak “çok büyük” su kütlesi olmalarından dolayı “genişlik, sonsuzluk ve uçsuz 

bucaksızlık” anlamları ile ilişkilendirilmiş, daha sonra ise bu terimler üst bir anlam kazanarak “bol ve 

çok” anlamıyla da kullanılmıştır. Her ne kadar su adı kavramı içerisinde yer alan adların “bol, çok” 

anlamı tarihi ve daha çok edebi metinlerde tespit edilse de bir sözcüğün bir yer adı örneğinde “bol, 

çok” anlamıyla tespit edilmesi, sözcüğün “bol ve çok” anlamının edebi metin bağlamından coğrafi 

terim bağlamına da sirayet ettiğini gösterebilir. Bu nedenle, bu çalışmada “bahr, deniz, derya, derin, 

taluy” vb. gibi su adlarının “bol, çok” anlamları, tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinde araştırılıp tespit 

edilecek, hangi bağlamda kullanıldığı cümle örnekleriyle ve söz öbekleriyle verilecektir. Araştırma 

neticesinde, “bol, çok” anlamına sahip olan, su adı kavram alanı içerisinde başka su adları var ise 

bunlar da çalışmaya eklenecektir. Bu bakımdan, bu çalışma, tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinde su adı 

kavram alanı içerisindeki su adlarının “bol ve çok” anlamlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen ve 

sözcüklerin bu anlamlarıyla yer adlarında, bulunup bulunmadığını tespit etmeyi amaçlayan betimsel 

bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Su adı (hidronim), su adları, tarihi ve edebi metinler, bol ve çok. 
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KUTB’UN HÜSREV Ü ŞÎRÎN’İNDE OĞUZCA ÖZELLİKLER 

Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

serap.eksioglu@gmail.com 

Harezm Türkçesi, 13. yüzyıldan itibaren Harezm ve Sirderya’ nın aşağı kesimlerinde kısmen 

Oğuz, Kıpçak ve Kanglı boylarının ağızlarının etkisi altında, Karahanlıcadan teşekkül eden bir 

Türkçedir. Bu dönemde yazılmış eserlerde genellikle Karahanlı, Oğuz ve Kıpçak Türkçesi dil 

özellikleri bir arada bulunmaktadır. Bu eserlerden biri de Harezm-Altınordu sahasında yazılan ve ilk 

edebî eser olarak kabul gören Hüsrev ü Şîrîn’dir.  

Hüsrev ü Şîrîn, Kutb mahlaslı bir şair tarafından Genceli Nizâmî'nin aynı adı taşıyan 

mesnevisinin Türk edebiyatındaki ilk tercümesidir. Kutb, bu eseri 14. yüzyılın ilk yarısında Farsçadan 

Harezm Türkçesine tercüme etmiştir. Sasani hükümdarı Hüsrev ile Ermeni kraliçesi Şîrîn’in aşkının 

anlatıldığı eser, 4733 beyitten oluşur. Hüsrev ü Şîrîn’in dili hakkında bazı araştırmacılar Oğuz-Kıpçak 

karışık diye ifade ederken bazıları da Kıpçak-Oğuz karışık şeklinde ifade ederler. 

Bu çalışmada Hüsrev ü Şîrîn’ deki Oğuzca ses ve şekil özellikleri ile Oğuzca söz varlığı 

incelenmiştir. Oğuzca özelliklerin tespitinde Kâşgarlı Mahmut’un Divânu Lügâti’t-Türk’te Oğuzca 

kaydı düştüğü kelimeler ile Gürer Gülsevin ve Zeynep Korkmaz’ın Oğuzca olmayan tarihî Türk 

lehçelerindeki Oğuzca unsurları/özellikleri inceledikleri çalışmalarında kullandıkları ölçütler dikkate 

alınmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Hüsrev ü Şîrîn’deki Oğuzcayla ortak olan 

başlıca ses özellikleri olan kelime başında b->m- değişiminde b- sesinin kullanılması, kelime 

başındaki y- sesinin düşmesi, kelime başında t->d- değişimi, kelime başında ve kelime ortasında –G, -

G->Ø değişimi, iç seste ve son seste -b->-v-/-b>-v değişimi, iç ses durumundaki bazı ünsüzlerin 

düşmesi gibi özellikler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde eserdeki Oğuzcayla ortak olan başlıca 

şekil özellikleri olan +(y)A yönelme hâl eki, +(y)I yükleme hâl eki, +dAn ayrılma hâl eki, -DUK sıfat 

fiil eki, -UbAn ve -mAdIn zarf fiil ekleri,  -(y)IsAr ve -(y)AsI gelecek zaman ekleri, -mIş öğrenilen 

geçmiş zaman eki, -GA gelecek zaman/istek kip eki gibi ekler ve yeterlik fiili –A/-U+bil- yapısı 

üzerinde durulmuştur. Oğuzca söz varlığının incelendiği üçüncü bölümde de “aḳ, an͡gla-, baḳ-, bul-, 

el/elig, ét-, in-, ḳapuġ, kéç-, kéçe, kendü, kibi, kizle-, ḳonşı, men͡gzet-, saġ, savaş-, té-/dé-, telür-/delü, 

yaz-, yoġurt” kelimeleri ele alınmıştır. Böylece eserdeki ses ve şekil bilgisi ile söz varlığındaki Oğuzca 

özellikler, eserdeki kullanım sıklığı dikkate alınarak örneklendirilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hüsrev ü Şîrîn, Oğuzca, Ses Özellikleri, Şekil Özellikleri, Söz Varlığı. 
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MEHMET AKİF ERSOY’UN ESERLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NA 

UYGUNLUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 

Arş. Gör. Serkan FURTUN-Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

serkan.furtun@erdogan.edu.tr 

demet.sanciuzun@erdogan.edu.tr 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda belirlenen kazanımlara ulaşma, değer ve beceri edindirme 

amacıyla kullanılan en yaygın ve ekonomik araç ders kitaplarıdır. Ders kitaplarını eğitim öğretim 

sürecinde yetkin kılan unsulardan biri de seçilen metinlerdir. Kitap yazımında programın tematik 

yaklaşımı öncelendiği için metin seçiminde tekrarlara düşüldüğü; dilin ustalıkla kullanılmadığı, estetik 

unsurlardan yoksun ya da değer aktarımı açısından uygun olmayan metinlere yer verildiği 

görülmektedir. Edebiyatımız aranan niteliklere sahip eserler konusunda sınırsız seçenek sunmasına 

rağmen bu olanakların farkında olunmaması ve bilimsel çalışmaların takip edilmemesi eksikliklerin 

giderilmesini engellemektedir. Mehmet Akif Ersoy da birçok türde eser vermiş, dili ustalıkla kullanan 

bir edebiyatçımız olmasına rağmen benzer nedenlerden metinlerine ders kitaplarında yer 

verilmemektedir. Sanatçı ve insan olarak örnek özelliklere sahip olan edebiyatçının eserlerinin 

öğrencilerin karşısına çıkarılmaması bir eksiklik olarak görülmüştür. Çalışma, Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın belirlediği ilkeler doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy’un ders kitaplarına alınabilecek 

metinlerini belirlemek ve etkinlik örnekleri sunmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç kapsamında 

Mehmet Akif Ersoy’un eserleri üzerine hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri taranarak incelenen 

metinler sınıf düzeyine ve çocuğa görelik ilkelerine, Türkçe Dersi Öğretim Programı kapsamında 

edindirilmesi hedeflenen değerlere, yetkinliklere ve kazanımlara uygunluğu açısından 

gruplandırılacaktır. Ardından metinlerin Türkçe dersi öğretim sürecinde kullanımına yönelik 

uygulama örnekleri tasarlanacaktır. Tezler, araştırma sorularına yanıtlar bulmak için doküman 

incelemesi yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın 

evrenini YÖK Tez Merkezi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy’un eserleri üzerine yapılan çalışmalar 

oluşturmaktadır. Tarama sonucu 68 teze ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan erişimi bulunmayan ve 

Mehmet Akif Ersoy’un eserlerini ele almayan tezler ayrılmıştır. Bu sınırlılıklar doğrultusunda 

çalışmaya 15 tez dahil olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Türkçe Eğitimi, Türkçe Ders Kitapları, Metin.  
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ESKİ TÜRKÇENİN FOSİL SÖZCÜKLERİ 

Prof. Dr. Serkan ŞEN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

serkansen55@hotmail.com 

VI-XIII. yüzyıllar arasında şekillenen Eski Türkçe dönemi, Türk dilini bizzat Türklerin elinden 

çıkmış metinlerle takip edebildiğimiz somut bir devredir. Zira bu dönemden önce ortaya konulan Türk 

dil birikimi, bilimsel çıkarımlar ve söz varlığına dair ipucu mahiyetindeki bulgular üzerinden soyut bir 

düzlemde değerlendirilmektedir. Eski Türkçe bu yönüyle aynı zamanda Ön Türkçe için bir çıkış 

noktasıdır. Ölçünlü dilde tek başlarına kullanılmayıp ancak türkü, tekerleme, atasözü, deyim, ikileme, 

ilişki sözü gibi kalıplaşmış söz birlikleri içinde varlıklarını sürdürebilen sözcükler dil çalışmalarında 

‘fosil sözcük’ olarak tanımlanmaktadır. Köktürk, Uygur ve Karahanlı evrelerini içine alan Eski Türkçe 

döneminden kalan metinler incelendiğinde başta ikileme, deyim ve atasözleri olmak üzere çok sayıda 

kalıplaşmış söz birliğine rastlamak mümkündür. Böylesi kalıplaşmış yapıların dışında tanıklanamayan 

sözcükleri ise dönemin fosilleşmiş dil birimleri şeklinde değerlendirmek gerekir. Dönemden kalan 

fosil sözcükler Türk dilinin yaşını Eski Türkçe öncesinde çok daha gerilere götürmemiz gerektiğini 

düşündüren verilerdir. Zira farklı sözcüklerin birleşip kalıplaşmaları uzun zaman gerektirir. Kalıplaşan 

söz birliklerinin çoğu kez soyutlama yoluyla yeni bir anlamı ifade etmesi içinde ayrıca zamana ihtiyaç 

duyulur. Eski Türkçedeki fosil sözcükler bu dönemde kayda geçirilen dilin mazisini daha 

derinleştirecek üçüncü bir anlam olayına işaret ederler. Zira bunlar, bazı sözcüklerin sadece 

kalıplaşmış söz birliklerinde yaşayabileceğinin Türkçedeki ilk örnekleridir. Dolayısıyla farklı 

sözcüklerin kalıplaşması, yeni bir kavram alanına kayması süreçlerine, kalıp ifadeleri oluşturan 

sözcüklerden birinin gündelik dilde kullanımdan düşerek sadece söz birlikleri ile sınırlı şekilde 

yaşayabilmesi için gereken zamanı da eklemek gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe, fosil sözcükler, Türk dili tarihi. 
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NEVAİ GAZELLERİNDE KİYAFET ADLARINI İFADE EDEN SÖZCÜKLER VE GİYİM 

KUŞAMLA İLİŞKİLİ GENEL TÜRK SÖZVARLIĞI 

 Dr. Sırderyahan UTANOVA 

Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi  

utanova14@mail.ru 

 

Nevaî, Türk toplulukları dili ve edebiyatının en önde gelen temsilcilerinden biridir. O, kendisinin 

Türk ve Fars dillerini karşılaştırdığı “Muhakeme-t-ül Lugateyn” eserinde Türk dilinin sözvarlığı ve 

uslup yönünden zengin bir dil olduğunu isbat ederken adı geçen eseri ve diğer kitaplarında bu konuya 

da açıklık getirecek pekçok bilgiler bırakmıştır. İncelemelerimizde şairin kendi şiirleri aracılığıyla da 

sadece kendi dönemi kültürü, ahlakı, felsefesi ve manevî dünyasında değil, belki de bugünün Türk 

toplulukları hayatına da ışık tutacak dilbilimci alim olduğu kendi tasdiğini bulmaktadır. Makalede 

Nevaî gazellerinde istifade edilen erkek ve kadınların giydikleri 60 tan fazla elbise adlarına dair bilgi 

verilecektir.  

Araştırmamızda adı geçen kıyafet adları, onların kimler tarafından, ne zaman giyildiğinden yola 

çıkılarak şu gibi tasnif yapılmıştır: 

I. Soylu sınıf temsilcilerinin giydiği kıyafetler: vâlâ, iksün, köktimur, torka, kokum, tiyin; 

II. Dünya heveslerinden vaz geçerek belirli bir tarikate giren veya derviş ve kalenderlerin 

giysileri: dalk, kepenek, murakka’, hasiri libas;  

III. Kadınların giyim kuşamları: atlas, zerkeş, perend, dikley, yelek; 

IV. Tüm insanlar için genel olan kiyafetler: ablak, kisvet, kiş, örmek, lihâf, mâşâb, altaî, as, 

şirdağ, peşmine, şal, kabâ, devâc.  

Adı geçen giysilerin sözvarlığı aracılığıyla Türk topluluklarının kültürü, etnografisi, desen, dikiş ve 

dokuma alanlarında ne denli büyük bilim ve yeteneklere sahip topluluklardan biri oldukları makalede 

sunulan edebî metinler vasıtasıyla kendi ifadesini bulur. Bununla beraber, Türk dilli halkların diğer 

mesleklerde olduğu gibi giyim kuşam leksikonu da zengin bir tabakaya sahip bulunduğu kendi 

tesbitini bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kiyafet, elbise, renk, sembol, beyaz, siyah, kırmızı, sarı, yeşil, mavi, 

kara, giysi. 
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YUNUS EMRE’NİN TEKNOLOJİNİN YÖN VERDİĞİ YAŞAM BİÇİMİNDE KAZANDIĞI 

YENİ ANLAMLAR ÜZERİNE 

Doç. Dr. Songül ÇEK 

Sinop Üniversitesi 

songul.cek@sinop.edu.tr 

Yunus Emre bilindiği gibi ontoloji anlayışı, ahlak kavramını ele alışı, Tanrıyı, insanı ve evreni 

yorumlayışı bakımından halk hayatında öncü rol üstlenmiş, hem edebiyatta hem de onun nüfuz ettiği 

kültürel yaşamın biçimlenmesinde etkili olmuş bir isimdir. Tüm bunlarla birlikte Yunus Emre’nin 

bugünün dijital çağı için nasıl bir anlam taşıdığı düşünüldüğünde onun devrinin ve insan tipinin artık 

etkisini yitirdiği ve yeni ideal tipler yaratmak gerektiği yönünde bir yanılgının oluştuğu söylenebilir. 

Oysa bugün Yunus Emre ve görüşlerine daha fazla dikkat çekmekte fayda vardır. Gerçeklik algısının 

zedelenmesiyle insanın gerçeğinin ne olduğu sorusunun sorulması bugünün temel problemlerinden biri 

olmuştur. Sanal gerçekliğin pek çok alanda asıl gerçekten daha önemli bir hâl almış olması dijital 

çağda nasıl bir insan tipi ile karşı karşıya olduğumuzun ip ucunu vermektedir. Gerçeklikten sanal 

dünyaya geçiş insanın dünyayı ve kendisini ele alışında, yaşam amacı belirlemesinde neleri temel 

alacağı sorusunu beraberinde getirmiştir. Teknolojinin güç ve egemenlik kazandığı son dönemlerde 

insan için ortaya çıkan yenilikler kimi zaman hatta çoğunlukla duygusal ve bilişsel düzeyde yarardan 

çok zarara neden olmaktadır. Baudrillard’a göre yaşadığımız dünya kendi yarattığı üretim tüketim 

ilişkilerini, bilginin iktidarını tasfiye etmeye başlamış, değerlerin anlam boşalmasına uğramasıyla da 

kendini yok etmeye başlamıştır. Bu durum insanı, inandırıcı bir görüntüye sahip canlı hayaletlere 

dönüştürerek tuhaf ve ürkütücü bir simulakr ve çöl izlenimi bırakan bir dünyada yaşamaya mecbur 

bırakmıştır. Bu durum ileri düzeylerde insanı hiççilik kavramına, tepkisizliğe ve duyarsızlığa 

yöneltmektedir. Bu yazının amacı teknolojinin ve dijital dünyanın olumsuzluklara neden olan temel 

amaç ve araçlarında Yunus Emre’nin nasıl yol gösterici olabileceğini ortaya koymaktır. Birey 

olmanın, benlik kavramının yüceltilmesinin kazandırdıkları yanı sıra sosyal iletişim, organizasyon ve 

paylaşım, birlikte yaşayabilme, yüz yüze iletişim noktasında oluşan eksiklikler Yunus Emre’nin 

fikirleri etrafında çözümler sağlayabilecek niteliktedir. Teknolojiden kaçınmak değil onunla uyumlu 

hale gelmek bugünün temel paradigmasıysa bu uyumun yüzyıllardan beri sürdürülüp bugüne akan 

kaynaktan beslenmesi doğru ve güvenilir yöntem olarak görünmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Teknoloji, Simülasyon, Dijitalleşen Dünya, Anlam 

Değişimi. 
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LAMİÎ'NİN MENSUR ESERLERİNDE ÜSLUP 

Arş. Gör. Dr. Songül KARACA 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

songul.karaca@erdogan.edu.tr 

Lâmii Çelebi (öl. 1532) çok sayıdaki telif ve tercüme eseri dolayısıyla Türk edebiyatının velut 

müelliflerinden biridir. Toplamda 35 eseri olduğu bilinen Lâmiî’nin, bugün elimizde 13 mensur eseri 

vardır. Pek çok eserinde süslü nesri çok iyi inşa ettiği için süslü nesrin üstadlarından kabul edilmiştir. 

Fakat Lâmiî’nin bütün eserleri incelendiğinde hemen her nesir çeşidiyle eser verdiği görülmektedir. 

Bu bildiride Lâmiî’nin mensur eserlerinde kullandığı nesir çeşitlerine yoğunlaşılacaktır. Klasik Türk 

Edebiyatında nesir çeşitleri genel olarak sade, orta ve süslü nesir olmak üzere üçe ayrılır. Müellifler, 

eserlerini bu üç nesir çeşidinden herhangi biriyle inşa ederler. Kullanılan nesir çeşidi, müelliflerin 

üslup özelliklerini belirten unsurların başında gelir. Kimi zaman da kaleme alınan eserin hangi 

okuyucuya hitap ettiğine göre bir üslup seçimi yapılır. Lâmiî’nin mensur eserlerine bakıldığında ise 

hemen bütün nesir çeşitlerinin kullanıldığı görülmektedir. Süslü nesirle pek çok eser vermiş ve 

manzum eserlerindeki mensur kısımları da genel olarak süslü bir dille inşa etmiş bir müellif olarak 

mensur eserlerinde orta nesri ve sade nesri de kullanmış olması dikkat çekicidir. Bu husustan yola 

çıkarak Lâmiî’nin mensur eserlerinin hangisinde hangi nesir çeşidini kullanıldığı ele alınacak ve 

mensur eserlerindeki nesir üslubu genel bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Lâmiî, nesir çeşitleri, üslup. 
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TÜRKÇEDE MEZARLA İLGİLİ ÖRTMECE SÖZCÜKLER 

Dr. Sunay DENİZ 

Fırat Üniversitesi 

sddeniz1@gmail.com 

Ölüm olayı bütün toplumlarda üzüntü ile karşılanmakta ve insanlar ölümden dolayı büyük acılar 

yaşamaktadır. Türk topluluklarında da ölüm olayının her zaman büyük bir etki yarattığı, büyük 

sarsıntıya yol açtığı görülmektedir. Türk topluluklarında, inançlarımız itibariyle ölümün bir dünya 

değişme olduğu, ölümle yok olunmayıp bu dünyadan öteki dünyaya geçildiği anlayışı hakimdir. İslam 

inancında hayatla ölüm iç içedir. Bu anlayış dolayısıyla, ölen kişinin öbür dünyaya açılan bir kapısı ve 

yeri kabul edilen mezarlarına büyük önem verilir. Ölen kişi genellikle sağlam ve korunaklı bir mezara 

yerleştirilir. Toplumu böyle derinden etkileyen ölüm olayının dile de yansıması kaçınılmazdır. Çünkü 

dil, toplum kültürünün bir aynasıdır. Ölüm olayı ve ölümü hatırlatan bir kavram olan mezar, Türkçede 

çok fazla sözcük veya sözle ifade edilir. Dilimizde bu kavramları dile getiren sözcük veya sözlerin 

çokluğu, ölümden duyulan üzüntü ve korku dolayısıyla örtmece yoluyla ifade etme tarzına 

dayanmaktadır. Bilindiği gibi anlamı ve çağrışımı sevilmeyen, korkulan, toplum tarafından üzücü ve 

kırıcı sayılan varlık ve kavramları karşılayan sözcükler yerine, bu korku ve üzüntüyü engelleyecek 

başka sözcüklerin kullanılmasına örtmece adı verilir. Mezar kavramının Türkçede böyle pek çok 

sözcükle ifade edilmesinin sebebi de mezarın ölümü hatırlattığı için yarattığı korkuyu daha kabul 

edilebilir sözcüklerle ifade etme isteğinden, yani örtmece sözcüklerle anlatılmasından 

kaynaklanmaktadır. Mezar anlamında Türkçede “sin, kabir, gûr” gibi yaygın olan sözcüklerin dışında 

“bark, ḳurġan, çukur, delik, eşin, kara ev, karaŋu, karaŋu delik, kör, yir karnı, basaġa, böğür, laḥid, 

beyit, meġak, merḳad, tengnȃ, töke, mezce” gibi sınırlı dönem veya çevrelerde kullanılan pek çok 

sözcük bulunmaktadır. Bu bildiride genellikle Karahanlı, Harezm ve Kıpçak dönemi eserlerinden 15 

eser ve Türkçenin çeşitli dönemlere ait söz varlığını içeren sözlükleri taranarak belirlenen mezar 

anlamındaki 26 sözcük örnek cümlelerle ele alınmış, yapıları ve kökenleri bakımından incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçenin söz varlığı, örtmece sözcükler, Türklerde ölüm kavramı, mezar 

anlamında sözcükler. 
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AZERBAYCAN DİALEKTOLOJİ LÜĞETİ’NDEKİ YER VE MEKÂN ADLARI 

Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN-YL. Öğrencisi Hatice ÇAKMAK 

  Fırat Üniversitesi 

skyalcin23@gmail.com 

Dil; insanların kendi arasında anlaşmasını sağlayan, insanın ihtiyaçlarına cevap veren ve ırkını, 

tarihini, kültürünü, coğrafyasını, yaşayış şeklini yansıtan çok büyük bir yapıdır. Bu büyük yapıyı 

inceleyen bilim, dil bilimdir. Dil bilim, dilin genel ve özel niteliklerini araştıran, dilin sorunlarına 

yönelen, diller arasındaki ortaklıkları ve farklılıkları inceleyen, kendi içerisinde farklı dallara ayrılan 

ve birçok bilim dalı ve disiplinle ilişki içerisinde olan geniş bir alandır. Dil bilimin en önemli alt 

dallarından birini ise yer adları bilimi oluşturmaktadır. Yer adları bilimi, yer adlarını inceleme konusu 

edinen bilim dalıdır. Yer adları bilimi, Türk tarihini ve coğrafyasını geçmişe ışık tutması ve dili birçok 

bilim dalıyla beraber incelemesi sebebiyle ad bilimin üzerinde en çok çalışıldığı dallardan biri haline 

gelmiştir. Çünkü yer adları incelendikçe bir toplumun dili, etnik tarihi, kültürü, siyasi tarihi, 

coğrafyası, düşüncesi ve yaşayış şekli hakkında da bilgi sahibi olunmaktadır. Yer adları kavramının 

yapılan çalışmalarda daha çok belirli bir yere verilen özel adlandırmaları kapsadığı görülmektedir; 

ancak bu çalışmada Azerbaycan Dialektoloji Lüğeti’nde herhangi bir mekâna verilen ve özel ad 

kategorisinde değerlendirilmeyen halk adlandırmalarına yer verilmiştir. Tespit edilen yer/mekân 

adları, birçok anlamsal açıdan değerlendirilerek kendi içerisinde sınıflamaya tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Dialektoloji Lüğeti, ad bilim, yer adları bilimi, mekân adları. 
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YANSIMALI SÖZCÜKLERİN LEKSİKOGRAFİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

Doç. Dr. Şehla AHMEDOVA  

Bakü Slavyan Üniversitesi 

shahla.ahmadova.bsu@gmail.com 

Dil biliminde tabiat taklidi, yansımalı, onomatopeik sözcükler adıyla bilinen kelime grupları 

leksikografide hep ilgi çekmiş, sözlüklerde bu kelimelerin verilmesi gelenek hâline gelmiştir. Türk 

leksikografisinin ilk temel örneği olan “Divanü Lüğat-it-Türk”te bile yansımalı sözcüklere ve onların 

leksikografi açısından çözümüne rastlıyoruz: çıng, dang, tang-tung, takır-takır, tikir-tikir vb. Çağdaş 

Türkolojide N.Aşmarinʼin Çuvaş dilindeki, N.Dmitriyevʼin Türkiye, Azerbaycan, Gagavuz, Türkmen 

Türkçelerindeki yansımalı kelimelerin leksikografi açısından araştırılması doğrultusunda hizmetleri 

büyüktür. Çağdaş Türk ve Azerbaycan leksikografisinde yansımalı sözcükler ve onlardan türemiş 

kelime türleri (isimler, fiiller) hem açıklamalı hem de iki dilli sözlüklerde geniş şekilde yer almıştır. 

Yansımalı sözcüklerin ayrı ayrı yazarların dilinde aktif kullanılması da onların sözlüklere yansımasına 

neden olmuştur. Azerbaycan edebiyatında yansımalı kelimeleri en çox kullanan yazarlardan biri İsmail 

Şıhlıʼdır. Çalışmamızda yalnızca İsmail Şıhlı eserlerinde kullanılan ve yazarın yayına hazırlanan 

sanatsal dilinin açıklamalı sözlüğü için seçilmiş yansımalı kelimeler, onlardan türemiş fiiller ve isimler 

araştırılacaktır. İsmail Şıhlıʼnin dilinde basit yansımalı kelimelerle yanı sıra onlardan türemiş fiillere 

de rastlamak mümkündür: çatıldamak, çatıldaşmak, güyüldemek, gağıldamak, gağıldaşmak, gağıldaşa-

gağıldaşa, gaggıldamak, gaggıldaşmak, gaggıldaşa-gaggıldaşa, gığıldaşmak, gıjıldamak, şaggıldamak 

vb. Yansımalı sözcüklerden türemiş isimler: çatıltı, çatırtı, güyültü, gaggıltı, gıjıltı, gıjıltılı, gıjgoy, 

pırıltı, tappıltı, zağıltı, vıyıltı vb. Bazı yansımalı sözcüklere yalnızca İsmail Şıhlıʼnın dilinde rastlamak 

mümkündür: Hem de her mısradan sonra “puffa, puffa!” – deye ağzını tavana tutub fısıldayırdı. 

Puffultu, tısıltı çoğaldı. Bu grup kelimeler genel filolojik sözlüklere dahil edilmese de, yazar diline ait 

sözlüklerin hazırlanmasında önemlidir. Bu, yansımalı kelimelerle yanı sıra onlardan türemiş sözlere de 

aittir. Yansımalı kelimelerle vokatif sözcükler arasında benzerlik olsa da, bu gruba ait kelimeler de 

sözlükler için ilgi çekicidir: Dut yetişende bu kuşlar sahiblerinin dalınca kaçardı. Uşaklar ellerindeki 

dutu yukarı kaldırıb “ükkel, ükkel!” deyerdiler (İ.Şıhlı). Yansımalı kelimelerin araştırılmasının teorik 

önemi onların dilin leksik sisteminde yerinin belirlenmesinde, pratik önemi ise onların çeşitli 

sözlüklerde leksikorgafi açısından kendi çözümünü bulmasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Yansımalı Sözcükler, Onomatopeik Kelimeler, Leksikografi, Yazar 

Lügati, Leksikografik Çözüm.  
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KULLANILAN 

MATERYAL VE ETKİNLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Taşkın SOYSAL 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

taskinsoysal@gmail.com 

Son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan küresel salgın, bireysel ve toplumsal anlamda bazı 

düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Bu alanlardan biri de eğitim-öğretim ortamlarıdır. Uzaktan eğitim 

sürecinin başlamasıyla birlikte Türkçe derslerinde derslerin normal seyrinden öte öğretmen, öğrenci ve 

velilerin dijital yetkinliklerini de içeren bazı uygulamalar devreye girmiştir. Öğretmenler, uzaktan 

eğitim sürecinde yüz yüze eğitimde hâlihazırda kullandıkları birtakım etkinlik ve materyallerin yanı 

sıra yalnızca dijital ortamlarda kullanılabilecek birçok materyal ve etkinliği de Türkçe derslerinde 

kullanmaya başlamışlardır. Bu durum uygulamada birliğin sağlanması kaygısına ve kullanılan etkinlik 

ve materyallerin niteliğinin sorgulanmasına yol açmıştır. Bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde 

kullanılan materyal ve etkinliklerin niteliği hakkında Türkçe öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda derse 

giren her bir sınıftan 10 öğretmen olmak üzere toplam 40 öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Veri 

toplama süreci de salgın ortamına uygun olarak Zoom ve Google Meet programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Her bir öğretmenle daha önceden belirlenen tarih ve saatte ortalama yirmişer 

dakikalık görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri alınarak oluşturulan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu, görüşmeler başlamadan önce katılımcılara gönderilmiş ve böylece 

soruların yazılı olarak da görülmesi yoluyla yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi sağlanmıştır. Her 

bir görüşme, katılımcının bilgisi dâhilinde kayıt altına alınmış ve daha sonradan tekrar izlenerek içerik 

analizine tabii tutulmuştur. Yapılan görüşmelerde ortaya çıkan sonuçlara göre Türkçe öğretmenleri 

Millî Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim sürecinde kullanılmak üzere hazırlayıp EBA Portalı’na 

yüklediği çalışmaların yanı sıra özel yayınevleri tarafından hazırlanan birçok materyal ve etkinliği de 

bu süreçte kullandıklarını belirtmişlerdir. Özellikle 8. sınıflarda yalnızca EBA Portalı’yla yapılacak 

çalışmaların LGS hazırlığı için yeterli olmadığı, bu yüzden birçok ek materyal ve etkinliğin devreye 

girdiğini vurgulamışlardır. Küresel salgın gibi olağanüstü durumlarda Bakanlığa bağlı dijital ortamlar 

yoluyla nitelikli bir eğitim ortaya konulabilmesi için daha kapsamlı ve dengeli bir içerik sağlanması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Türkçe eğitimi, materyal ve etkinlik, EBA. 
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ALİ ŞİR NEVEYİ'NİN "MUHAKEMETÜ'L-LUĞATEYN" ADLI ESERİ VE TÜRK DİLİ 

Doç. Dr. Torali KYDYR 

M.Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü

gydyr.torali@gamil.com 

Bugün bilim ve teknoloji gelişiyor. Özellikle bilgi teknolojisi alanında birçok başarı var. 

Modern cihazların kullanımı insanlığın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yine de, insanlığın ileriye 

doğru çaba göstermesine rağmen, soylu niteliklerinden, derin köklerinden ayrılmamalıdır. Soylu 

kökeninden, maneviyatından kopan bir halkın geleceği de belirsizdir. Bu aynı manevi ihtiyacı, insan 

derin tarihinden ve zengin dilinden alır. Bu nedenle, yüzlerce hatta binlerce yıl önce yazılmış 

mirasımıza dönersek, asil kökenlerimizi arıyoruz. Atalarımızın asil mirasında, ahlakın asil nitelikleri 

geniş ölçüde ortaya çıkar. Bu nedenle bu eserler sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlığın manevi 

mülkiyetidir. Bunların arasında, bu yıl 580. yıldönümünü kutlayan Ali Şer Neveyi'nin dünyası özel bir 

yer tutuyor. İslami bilgiyi ve Türkçülük ruhunu birleştiren şair "Muhakemetü'l-luğateyn " adlı eserinde 

Türk dilinin zengin kelime hazinesi ve şiirsel gücü ile iyi analiz edilmiştir. Navoi, bu eserle Türklerin 

islam dünyasındaki yerlerini açıkladı. Türk edebiy dilinin Arap ve Fars dillerinin gerisinde kalmaması 

gerektiğini düşünüyordu. Türk dilinin söz varlığını incelemiş ve gizemli doğasını ortaya çıkarmaya 

çalışmıştır. Sonuç olarak, Türk dilinde yüz fiil ayırdı ve bunları özel olarak inceledi. Bu eserde 

belirtilen yüz fiilin çoğu, modern Türk dillerinin çoğunda bulunur. Modern Kazakça'da bu fiillerin 

yüzde 70'i kullanılır. Bu nedenle Türk dilinin tarihinden ve geleceğinden bahsederken Navoi'nin bu 

eserini atlamamız mümkün değildir. 

Anahtar Kelimeler: Ali Şir Neveyi, Muhakemetü'l-Luğateyn, Türk Dili. 



XIII. Uluslararası Dünya Dili 

Türkçe Sempozyumu 

             Bildiri Özetleri 
 

14-16 Ekim 2021 

183 

 

KANLI KOCA OĞLU KAN TURALI BOYU’NDA GLADYATÖR İZLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKKOYUN KOÇ 

Bayburt Üniversitesi 

takkoyun@bayburt.edu.tr 

Dede Korkut, söyleyecek sözü yüzyıllardır bitmeyen bir bilge gibidir. Hikâyeler; Türk 

milletinin ferasetinin, kültürel dünyasının, yaşamının, kahramanlıklarının, kadim bilgilerinin, çektiği 

güçlüklerin ve var olma mücadelesinin hafızasıdır. İdeolojik yapı, Oğuzlar ve karşısındakiler olarak 

şekillenmiştir. Bu bağlamda “Oğuz” tarafı sabittir, karşısındaki unsurların bazı nitelikleri değişir. 

Karşıt grubun nitelikleri “kâfir” kapsamında genellenir fakat bu ifade her hikâyede aynı karşıt grubu 

temsil etmez. Mücadele esastır, fakat mücadeleleri başlatan unsurlar düşman baskını, öç alma, gafil 

avlanma gibi çeşitli sebeplerden ortaya çıkar. Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu’nda mücadeleyi 

tetikleyen düşman değil, talip olma durumudur ve dolayısıyla olumludur. Sebep-mücadele-zafer 

üçgeni hikâyeler boyunca tekrarlansa da, bu boyda, Kan Turalı vasfında Oğuz yiğitleri arzıendam 

etmiştir. Kâfire kâfirin kendi kuralları ve geleneği içinde Oğuzlarla tanışma, onları değerlendirme 

fırsatı verilmiştir. Kan Turalı’nın gönüllü olarak içine girdiği mücadele, gladyatörlük işaretleri taşıyan 

niteliktedir. Bu çalışmada bahsi geçen hikâyenin göstergeleri söylem, kültürel antropoloji, anlambilim 

gibi alanların bakış açılarından incelenmiş, başta gladyatörlük olmak üzere defne tacı, Trabzon Kalesi 

gibi Oğuz kültürüne/ Oğuzlara ait olmayan unsurlar seçilmiş ve açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kan Turalı ve gladyatörlük, Defne tacı, Trabzon Kalesi, Selcan hatun. 
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“BASAT’IN TEPEGÖZÜ ÖLDÜRDÜĞÜ BOY”DAKİ SÖZ VARLIĞININ ANLAM BİLGİSİ 

AÇISINDAN KAZAK TÜRKÇESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Arş. Gör. Tuğba GÖKBAYIR 

Fırat Üniversitesi  

tgokbayir@firat.edu.tr 

15-16. yüzyıllar arasında Oğuz sahasında yazıya geçirilen Dede Korkut Hikâyeleri, Türk 

dünyasının ortak tarih, düşünce, dil, töre, inanç ve mitolojisini yansıtan bir eserdir. Bunun yanı sıra 

eser, Eski Anadolu Türkçesinin anlam ve kavram açısından gelişmiş bir söz varlığına sahip olduğunu 

ortaya koymaktadır. Sözcüklerin farklı anlam ve anlatım özelliklerini karşılayan bu eserde, 

sözcüklerin bir kısmının anlamı hiçbir değişiklik olmadan korunurken; diğer kısmı ise anlam 

olaylarına uğrayarak günümüz Kazak Türkçesinde kullanılmaktadır. Dede Korkut hikâyelerinin 

Dresden ve Vatikan nüshası olmak üzere iki nüshası dışında 2018 yılında Tahran’da Veli Muhammed 

Hoca tarafından bulunan “Türkistan”, “Günbed” ve “Türkmen Sahra” adı verilen eserin üçüncü 

nüshası tespit edilmiştir. Ayrı ayrı nüshaların olması, ortak bir nüshadan çoğaltıldıklarını gösterir. 

Dede Korkut Hikâyeleri üzerine yapılan araştırmalar gözden geçirildiğinde Türkçe öğretimi, eğitim, 

kültürel normlar, toplumsal motifler, sıfat-fiiller, zarf-fiiller, sıfat tamlamaları, halk hikâyeleri ve söz 

dizimi vb. birçok alanda yapılmış çalışmaların bulunduğu görülmektedir. Bu araştırmalar sonucunda, 

anlam bilimi açısından herhangi bir karşılaştırma yapılmadığı görülmüştür. Anlam biliminin alanına 

anlamla ilgili her şey girmektedir. Bu anlamlar biçim bilgisi, söz dizimi ve sözcük biliminin ürettiği 

anlamlar olabilmektedir. Tarihten günümüze dillerin zaman içindeki evrimi incelendiğinde sözcüklerin 

anlamlarının da dilin tarihi boyunca değiştiği görülmektedir. Bu değişim, anlam olayları sınırları 

içinde gerçekleşmektedir. Dresden nüshası esas alınarak hazırlanan bu çalışmada, Sadettin Özçelik’in 

hazırladığı Dede Korkut kitabında geçen “Basat’ın Tepegözü Öldürdüğü Boy” hikâyesi esas 

alınacaktır. Kazak Türkçesinde, Tepegöz hikâyesinde tespit edilen sözcüklerin anlam olayları, anlam 

daralması, anlam genişlemesi, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi, anlam değişmesi, anlam kayması 

başlıkları altında ele alınacaktır. Bu başlıkların yanı sıra, hikâyede tespit edilen ses görünüşleri benzer 

olduğu halde anlamları birbirinden farklı olan yalancı eş değer sözcükler de incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Tepegöz, Dede Korkut, Anlam Olayları, Yalancı Eş Değer. 
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YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE KULLANILAN BAĞLAÇLARIN YAPISI, KÖKENİ VE 

KULLANIM SIKLIKLARI 

Prof. Dr. Turgut TOK 

Pamukkale Üniversitesi 

ttok@pau.edu.tr 

Anadolu’da Türk Yazı Dili’nin kurucularından biri olarak kabul edilen, Türk Dili’nin güçlü ve 

şiirleri yüzyıllardır dilden dile dolaşan şairlerinden biri olan Yunus Emre’nin eserlerinde kullandığı dil 

üzerine bazı genel çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, öncelikle Yunus Emre’nin şiirlerinde 

kullandığı bağlaçlar belirlenecektir. İkinci aşamada kullanılan bağlaçlar, köken bilgisi ekseninde ele 

alınacak; ayrıca bağlaçların kullanım sıklıkları değerlendirilecektir. Üçüncü aşamada belirlenen 

bağlaçlar, yapı bakımından sınıflandırılacaktır. Bağlaçlar, sözcükleri, sözcük guruplarını ve cümleleri 

birbirine bağlayan görevli gramer unsurlarıdır. Türk Dili, bağlaçların kullanımında, dönemsel olarak 

bazı özelliklere sahiptir. Özellikle Eski Anadolu Türkçesi Döneminde bağlaçların kullanımının 

incelenmesi Türk Dili’nin gelişim evreleri bakımından bize önemli bilgiler sunabilir. Çalışmada 

Yunus Emre’nin şiirlerinden hareketle döneminin dil özellikleri ve bağlaç kullanımları, Türk Dili’nin 

bağlaç oluşturma/alıntılamada ve kullanmadaki imkânlarının çerçevesi tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Türk Dili, Bağlaçlar, Kullanım Sıklığı. 
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YUNUS EMRE DİVĀNINDA GEÇEN OLUMSUZLUK VE YOKLUK BİÇİMLERİ 

Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZGÜR 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

uozgur@nku.edu.tr 

Olumsuzluk ve yokluk bildiren ifadeler, bütün dillerde mevcuttur. İnsanlar, duygu ve 

düşüncelerini ifade ederken olumlu ve olumsuz yapıları birlikte kullanırlar. Olumlu olan her şeyin zıttı 

ile birlikte var olduğu genel kabul gören görüşlerdendir. Olumsuzluk ve yokluk kavramı evrende 

daima var olan bir olgu olduğu için her dilde de mutlaka olumsuzluk ve yokluk işaretleyicileri 

bulunmaktadır. Fakat bu olumsuzluk ve yokluk işaretleyicileri, dillerin yapılarına ve bulundukları dil 

ailesine bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Ayrıca kültür, inanç, toplumsal farklılıklardan 

kaynaklı olarak bir toplumda iyi-güzel-hoş görülen bir durum, başka bir toplumda hoş görülmeyebilir 

ve bu durum da olumsuzluk çağrışımı oluşturabilir. Olumsuzluk ve yokluk biçimlerinin Türk Dilinin 

her döneminde kullanıldığı bilinmektedir. Türkçede olumsuzluk ve yokluk, kelimelerle, kelime 

gruplarıyla ve eklerle sağlanmaktadır. Bütün dillerde mevcut olan bir kavram olarak olumsuzluk ve 

yokluk, son yıllarda dilbilim çalışmalarında üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Bu 

noktalardan hareketle bu çalışmada, Yunus Emre Divānında geçen olumsuzluk ve yokluk biçimleri 

tespit edilerek farklı açılardan değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Yunus Emre Divānı, Olumsuzluk, Yokluk. 
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NESNENİN NE’LİĞİ ve VAR’LAŞMASI: YUNUS EMRE’NİN “DOLAP”I 

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

ulkueliuz@ktu.edu.tr 

Ben, cansız, canlı–hayvanlar, bitkiler-nesneler ve öteki benlerden oluşan çeşitli varlıkların 

bulunduğu dünyada günlük yaşantısına devam eder. Dünya ve nesnelerle ilişkisini varoluş düzleminde 

düşünürken çevresinde yer alan bu nesneleri ve öteki benleri görme, dokunma, duyma ile duyusal 

olarak algılar. Türk düşünce dünyasının zihin haritalarından Yunus Emre’nin bireysel, yerel ve 

evrensel göndergelere sahip yüksek değerler manzumesi olan eserlerinde nesneler dünyası öznenin dış 

dünya ile kurduğu ilişkilerinde algıladığı, deneyimlediği şey’leri içerir. İslam anlayışının ve Türk 

duyuşunun döngüsel nitelik kazanarak evrensel simge değer haline dönüştüğü metinlerde ben’in 

çevresindeki nesneler, dile öznel değerler ve evrensel mesajlar yüklenerek dünyanın gerçekliğinin 

sonsuz ufkunda söze dönüştürülür. Bilme eyleminden kavrama edimine derinleşen evrensel 

oluşumunun sistemleştiği her mısraın deneyimsel yapısında insan ile evren arasındaki çok yönlü ilişki 

paralelinde içsel dönüşüm mesajlarının göstergeler uzamında kodlanma aşamaları aktarılır. Maddeden 

ruha doğru derinleşen yapıda bütünlenen Yunus Emre’nin “Dolap” şiirinde nesne indirgenerek ve 

ayraca alınarak kökten değiştirme eylemi ile bilincin dışındaki bir şey değil; bilinçteki şey, bilincine 

varılmış haliyle bilinç dışındaki şey şeklinde sunulur. Bu çalışmada dünyaya nasıl bakılması 

gerektiğini tinsel bir var’laşma etkinliğine taşıyan düşünürün bu şiirinde kendinde varlık durumundaki 

nesnenin kendi için varlık konumundaki ben tarafından zihinsel ve algısal değer halinde doğumu, 

anlam aktarıcı kodlar ile bu kodların iletisi bağlamında göstergebilimsel açıdan çözümlenecektir. 

Böylece varlık üzerine düşünerek dünyayı içinde taşıyan ve onu yeniden kuran, içeriğinde olayların, 

diğerlerinin, kendinin ve dünyanın yer aldığı bilincin yöneldiği nesnenin özünü bulma süreci, 

‘nesnenin kendi dünyasında yeniden adlandırılarak anlamlı kılınması, ben’in nesneyi kendi 

dünyasında var etmesi; ben’in dünyayı anlamlandırdıkça kendini tanımlaması ve varoluşunu bu 

şekilde sürdürmesi’ olmak üzere birbirini takip eden iki düzlemde değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Dolap, özne, nesne, bilinç, varoluş. 
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TOLUG > TOLU ~ TOLI > DOLU KELİMESİNİN MİKTAR BİLDİREN KULLANIMLARI 

ÜZERİNE 

Doç. Dr. Ümit HUNUTLU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

umit.hunutlu@erdogan.edu.tr 

Yunus Emre Divanı’nda “Gönül tolu zulmetdür işledügi bid'atdür” mısrasında geçen “tolu” 

kelimesi anlamsal ve söz dizimsel olarak yaygın kullanımlarından farklı bir özelliğe sahiptir. Eski 

Türkçede daha çok tercih edilen; Yunus Emre ve Aşık Paşa’da da örneklerine rastlanan bu kullanım, 

sonraki dönemlerde azalmıştır. Bu sebeple yukarıdaki söz dizimsel yapı günümüz Türkçesiyle 

uyuşmamaktadır. Büyük Türkçe Sözlük’te dolu kelimesinin anlamları şunlardır: “1. sıfat İçi boş 

olmayan, dolmuş, meşbu, pür, boş karşıtı: Su ile dolu bir şişe. 2. sıfat Bir yerde sayıca çok: Dağda 

keklik dolu. 3. sıfat Boş yeri olmayan, her yeri tutulmuş olan: "Haftaya pazartesiye kadar bütün 

uçaklar dolu.” 4. sıfat Boş vakti olmayan, meşgul: Bugün doluyum. 5. sıfat Çok olan (iş, uğraş, olay 

vb.). 6. sıfat İçinde atılacak mermisi bulunan (top, tüfek vb. ateşli silahlar): Tabanca doludur, dikkat 

edin. 7. sıfat Tornacılıkta delik açılmamış (gereç). 8. sıfat, mecaz Bir duygunun güçlü etkisinde olan. 

9. isim, eskimiş İçki doldurulmuş bardak.” Gönül tolu zulmetdür ifadesindeki “tolu” kelimesi yukarıda 

verilen anlamların hiçbiri ile örtüşmemektedir. Gönül (içine bir şey doldurulan kavram) + tolu + 

zulmet (bir şeyin içini dolduran kavram) + dür (bildirme eki)dir. Bu soyut ifade şöyle 

somutlaştırılabilir: “Bardak dolu sudur.” Bardak (içine bir şey doldurulan kavram) + dolu + su (bir 

şeyin içini dolduran kavram) + dur (bildirme eki). Anlamsal ve söz dizimsel olarak bildirme ekini 

alması gereken “dolu” kelimesi gibi görünmektedir. “Bardak su dolu+dur” / Gönül zulmet dolu+dur”. 

Ancak tolug / tolu / dolu kelimesinin Eski Türkçede örneğine daha çok rastlanan “bütün, tam, 

tamamıyla, büsbütün, tamam, komple” anlamları ve belgisiz sıfat/zamir veya zarf kullanımları 

gözetildiğinde anlam belirginlik kazanacaktır. Burada dolu kelimesi “tamamen, büsbütün, baştan sona, 

bütün olarak” anlamaları taşımaktadır. Yunus Emre Divanı’ndan örneklendirdiğimiz bu yapıya Türk 

dilinin farklı metinlerinde de rastlamak mümkündür. Bu çalışmada “tolug > tolı ~ tolu > dolu” 

sözcüğünün tarihi süreç içindeki anlam özellikleri tespit edilmiştir. Kelimenin Eski Türkçeden 

başlayarak miktar bildiren belgisiz sıfat / zamir ve zarf göreviyle kullanıldığı incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sözcük Türleri, Eski Türkçe, Yunus Emre, söz dizimi. 
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İSTİKLAL MARŞI’NIN METİNBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Dr. Ünal ALDEMİR 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

 unal.aldemir@erdogan.edu.tr 

Dilbilim çalışmaları 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar genel olarak cümle evreni üzerinden 

yürütülmüş; bu dönemden sonra, cümle üstü yapılar, dilbilim çalışmalarının ilgi alanına girmiştir. 

Metinbilim, cümle üstü yapılar olan metinlerin de tıpkı alt birimler gibi birtakım yasalar çerçevesinde 

bir araya geldiğini, bu birleşmenin, parçaların basit toplamından daha anlamlı olduğunu, metinleri 

meydana getiren değişmez yasaların öğretilebileceğini ve bunların öğrenilmesiyle de her türlü metnin 

çözümlenebileceğini kabul etmektedir.    

Türkçe eğitiminin merkezinde yer alan metnin kuruluş ve işleyiş prensiplerinin öğrenilmesi 

gerek var olan metinlerin değerlendirilmesinde gerekse yeni bir metnin oluşturulması çalışmalarında 

önemli katkılar sağlayacaktır. Bu tür çalışmalarda tanınan ve değeri takdir edilen metinlerin 

kullanılmasının daha anlamlı olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı; edebî, kültürel ve 

millî bir değeri olan İstiklal Marşı örneği üzerinden bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlamaktır. 

Çalışmada İstiklal Marşı metni, metinbilimin metinsellik ölçütleri bakımından analiz edilecek 

ve elde edilen sonuçlar yine metinbilimin ilkeleri doğrultusunda değerlendirilecektir. 

Çalışma, doküman incelemesi yöntemine bağlı olarak betimsel araştırmaya dayalı nitel bir 

çalışma olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Metin, metinbilim, metindilbilim, metinsellik, Türkçe öğretimi. 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE KİTAP OKUTMA 

DENEYİMLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Üzeyir SÜĞÜMLÜ-Prof. Dr. Keziban TEKŞAN 

Ordu Üniversitesi 

u.sugumlu@gmail.com 

Araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin ortaokul öğrencilerine kitap okutma deneyimlerini 

incelemektir. Kitap okuma alışkanlığı, öğrencilerin hem okuma becerisinin hem de diğer dil 

becerilerinin geliştirmesinde önemli görülmektedir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri 

olan fenomenolojik desen (olgu bilim) ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 2019-2020 

eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda görev yapan 21 

Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları belirlenirken ölçüt örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, Türkçe öğretmenlerinin derslerinde öğrencilerine okumaları için 

düzenli (her ay) kitap önerisinde bulunma ölçütü belirlenmiştir. Bu ölçütün belirlenmesinin nedeni, 

araştırmanın amacına bağlı doğru ve geçerli sonuçlar elde etme düşüncesidir. Araştırmanın veri 

toplama aracını, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 

oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda öğrencilere yaş düzeyine yönelik yazılmış 

kitapları önerme, önerilen kitapların okunma sıklığı, öğrencilerin okudukları kitaplara ilişkin 

geribildirimde bulunma durumları, yaş düzeyine yönelik yazılmış kitapların Türk ve dünya klasikleri 

gibi kitaplardan farklı olan yönleri, yaş düzeyine yönelik yazılmış kitapları okuyan öğrencilerin 

konuşma ve yazma becerilerinin durumu, öğrencilerin anlatım becerilerinin geliştirilmesinde hangi tür 

kitapların okunması gerektiğine yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmanın verileri, içerik analizi 

tekniği ile çözümlenmiş ve veri analizi, MAXQDA 20 nitel veri analizi programı kullanılarak 

yapılmıştır. Türkçe öğretmenlerinin yanıtları incelenmiş ve kodlanmıştır. Kodlar, anlam bütünlüğü 

oluşturacak şekilde temalar altında bir araya getirilmiştir. Araştırmanın bulguları, programdan elde 

edilen görsellerle sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma ile Türkçe öğretmenlerinin ortaokul 

öğrencilerine düzenli kitap okuttukları, öğrencilerin daha çok yaş düzeyine yönelik yazılmış kitapları 

severek okudukları, yaş düzeyine yönelik yazılmış kitapları okuyan öğrencilerin okuma, konuşma ve 

yazma becerilerinin gelişiminde gözlemlenebilir iyileşmeler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma 

sonuçlarından hareketle ortaokul düzeyinde kitap okumayı özendirecek çalışmaların yapılması, 

özellikle yaş düzeyine yönelik yazılmış çocuk edebiyatı ürünlerinin öğrencilere okutulması ve 

öğrencilerin dil becerilerinin gelişimini desteklemede kitap okuma çalışmalarından hem sınıf içi hem 

de sınıf dışı öğrenme ortamlarında yararlanılması önerileri geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, dil becerileri, okuma alışkanlığı. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYİ ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENENLERİN YAZMA 

BECERİSİNDEKİ GELİŞİM DURUMLARINA YÖNELİK ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ 

Arş. Gör. Veli GÖK-Prof. Dr. M. Eyyüp SALLABAŞ 

Kastamonu Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi 

veligok@kastamonu.edu.tr 

Dört temel dil becerisi CEFR’de (2020) “tanımlayıcı ölçekler” başlığı altında detaylı bir şekilde 

açıklanmıştır. Yazma becerisine “üretim” ve “etkileşim” başlıkları altında yer verilmiştir. Bir dil 

öğrenicisinden CEFR’de (2020) belirtildiği üzere dört temel becerisinde ve her tanımlayıcı başlık 

altında yer alan kazanımlarda eşit düzeyde gelişim göstermesi beklenmektedir. Ancak bu gelişim her 

öğrenici de eşit düzeyde gerçekleşememektedir. Bu durumun birden fazla sebebi bulunmaktadır. İlk 

sebep olarak yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle zorunlu olarak 

geçilen “çevrim içi öğretim” süreci gösterilebilir. Aralık 2019’da Çin’in Vuhan şehrinde görülen 

hastalık, bir anda bütün dünyayı etkisi altına almış ve Mart 2020’de DSÖ tarafından durum, pandemi 

olarak ilan edilmiştir. Bu zaman aralığında bütün dünyada eğitim, zorunlu olarak çevrim içi 

gerçekleşmiştir. Aşı sayesinde süreci tamamen atlatan ve yüz yüze eğitime başlayan ülke sayısı 

oldukça sınırlıdır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitimin her kademesinde uzaktan 

eğitime geçilmiştir. Yabancı/ İkinci dil olarak Türkçenin öğretimini gerçekleştiren dil kursları da 

benzer şekilde sürecin başından itibaren çevrim içi imkânlardan faydalanarak öğretimin sekteye 

uğramaması için büyük çaba göstermiştir. Yakın zamanda dil öğretimi, kurs sınıflarında yüz yüze 

gerçekleşirken; devam eden süreçte kullanılan web 2.0 araçları hakkında pek çok öğrenicinin ve 

öğreticinin bilgisinin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yaklaşık iki yıldır çevrim içi olarak 

gerçekleşen süreçle birlikte zorunlu olarak bu araçlar tanınmış ve öğretimin etkileşimli, sorunsuz 

gerçekleşmesi için düzenli bir şekilde kullanılmıştır. Bu süreçte öğrenicilerin yazma becerisindeki 

gelişim durumları oldukça merak edilen bir mesele olmuştur. Bu çalışma ile öğretimin temelinde yer 

alan öğreticilere ulaşarak yazma süreci hakkındaki görüşleri alınmıştır. Nitel veri toplama araçlarından 

“görüşme yöntemi” kullanılarak öğreticilerden özellikle de öğrenicilerin yazma becerilerini geliştirme 

noktasında yaşadıkları gelişim aşamalarını değerlendirmeleri istenmiştir. Görüşme türlerinden “yarı 

yapılandırılmış görüşme” tercih edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde öğreticiler, çevrim içi dil 

öğretim sürecine karşı hem öğrenicilerin hem de kendilerinin motivasyonlarının düştüğünü, 

öğrenicilerde konuşma ve yazma becerisinin gelişimi noktasında büyük eksikliklerin yaşandığını ve 

iyileştirmek için tercih edilen materyallerin (web 2.0 araçlarının) öğrenicileri yazma için 

isteklendirmede yetersiz kaldığını görüşlerinde belirtmişlerdir. Türkiye’de ve dünyada son gelişmeler 

ışığında aşılanma oranının artması, yüz yüze eğitime geçişi hızlandırmıştır. Nihayetinde yabancı/ 

ikinci dil olarak Türkçenin öğretimi özelinde, uzaktan eğitim sürecinde yaşananlardan ders 
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çıkarılması, zorunlu koşullarda gerçekleşen “çevrim içi öğretimin” iyileştirilmesi için gereken 

çalışmalara aynı hızda devam edilmesi gerektiğini bir öneri olarak vurgulamayı faydalı görmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Çevrim içi Dil Öğretimi, Yabancı/ İkinci Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, 

Öğrenicilerin Gelişim Durumları, Yazma Becerisi, Öğretici Görüşleri. 
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TARAMA SÖZLÜĞÜ: BENDEŞ (BAĞDAŞ, BEĞDEŞ, BEKDAŞ, BEKDEŞ, BEKTAŞ) 

MADDESİ ÜZERİNE 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KULAÇ 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

yalcin.kulac@gop.edu.tr 

Bu bildiride, Tarihi Türk Lehçelerinden sadece Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde görülen 

beñdeş sözcüğü üzerinde durulacaktır. Sözcük, Tarama Sözlüğünde “eş, benzer” anlamında beñdeş, 

bağdaş, beğdeş, bekdaş, bekdeş, bektaş biçimleriyle yer alır. Tarama Sözlüğündeki bu farklı okuma 

biçimleri sözcüğün imlâsında bulunan kef’den kaynaklanmaktadır. bağdaş biçimi ise ayrı bir madde 

olarak ele alınmalıdır. Eski Oğuz Türkçesi metinleri üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında 

sözcüğün Tarama Sözlüğü’ndeki beñdeş biçiminin esas alınarak okunduğu görülmektedir. Fakat beñ 

kökü tarihi metinlerde tanıklanamadığı için bu okuyuşun sorgulanması gerekmektedir. Ayrıca eşlik, 

benzerlik anlamının +DAş ekinden kaynaklandığı düşünüldüğünde sözcüğün anlamlandırılmasında da 

bir eksiklik olduğu görülmektedir. Bu düşünceler ışığında sözcüğün bek “muhkem, sağlam, sıkı” 

kökünden türediği ileri sürülüp bekdeş biçiminde okunması önerilecektir. Anahtar Sözcükler: Tarama 

Sözlüğü, Eski Oğuz Türkçesi, beñdeş. 

Anahtar Kelimeler: Tarama Sözlüğü, Eski Oğuz Türkçesi, beñdeş. 
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POP MÜZİK, ARABESK VE ANADOLU ROCK TÜRLERİNİN ŞARKI SÖZLERİNDEKİ 

DİL KULLANIMI ÜZERİNE (1980-1989 YILLARI) 

Dr. Öğrencisi Yıldız ÖZBİLEN  

Pamukkale Üniversitesi 

yildizcimen1@gmail.com 

Anlamanın ve anlatmanın temelinde yer alan dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan,  

milletleri birleştirip koruyan ve toplum içerisinde yer alan canlı bir yapıdadır.  Dil zaman içerisinde 

şekillenmiş, birçok farklı dille etkileşim yaşamış ve bununla birlikte kültürle ayrılamayacak bir yapıda 

ilerlemesini sürdürmüştür. Dilin ilgili olduğu her alan dil bilimin inceleme alanına girmektedir.  Bu 

bağlamda geçmişi çok eskilere dayanan, her ulusun kültürü içinde önemli bir dil malzemesini 

oluşturan şiir, pek çok dilin eski dönemlerine, ilk yazılı ürünlerine kadar uzanan ve önemli dil 

malzemelerini bulunduran bir yapıdadır. Eski dönemlerde şiirlerin belli bir müzik aleti eşliğinde dile 

getirildiğini görmekteyiz. Şiirlerin belirli ahenklerle, ölçü ve uyumlarla söylenmesi de şiirlerin 

müzikle olan bağlantısını gösterir niteliktedir. Türk kültürü tarihinde çok eskiye giden müzik-şiir 

ilişkisi günümüzde de şarkılarla, türkülerle bir şekilde hayatımızda yer almaktadır. Günlük yaşantıda 

hayatın her alanında ve her kesimine hitap eden şarkıların incelenmesi de dilin kültürle olan ilişkisi 

hakkında önemli bilgiler verebilmektedir.  

Bu bilgiden hareketle araştırmada 1980-1989 yıllarında farklı müzik türlerine ait şarkıların 

dili incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 1980-1989 

yılları arasında en çok dinlenen üç tür olan Anadolu-rock, pop ve arabesk türlerinden birer şarkıcı basit 

seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Bu seçim sonucunda Erkin Koray, Orhan Gencebay ve 

Ajda Pekkan’ın 1980-1989 yılları arasında çıkarmış oldukları toplamda 231 şarkı arasından her sanatçı 

için 10 olmak üzere toplamda 30 şarkı yine aynı yöntemle belirlenmiş ve incelenmiştir. İncelemede 

mecazlı söylemlere, soyut ifadelere, halk söylemlerine ait unsurlar belirlenmiş ve karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Bu amaçla yalnızca içinde yaşadığımız çağın değil yakın dönemlere ait dil özelliklerinin 

belirlenmesiyle dilin günümüzle karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesi sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe ve Müzik, Şarkı Sözleri, Dil Kullanımı.  
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TÜRKİYE’NİN KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİNDE TÜRKÇE'NİN ROLÜ VE 

İMKANLARI 

Yrd. Doç. Dr. Yuliia TARASİUK 

Odessa Meçnikov Milli Üniversitesi  

juliva@ukr.net 

Son yıllarda uluslararası ilişkilerde kamu diplomasisi dış politikanın önemli bir ensturmanı 

olarak kullanmaktadır. Kamu diplomasisini kullanan çoğu ülkenin bu amaçla kültürel diplomasi 

faaliyetleri yürüttüğü bilinmektedir. Kültür, bir toplumun edebiyatını, genel olarak sanatını, 

geleneklerini, örf ve adetlerini, alışkanlıklarını, insan davranışlarını, tarihini müziğini, folklorunu, 

jestlerini ve sosyal ilişkilerini içeren ve kültürel diplomasi tanımlarına bütün bu alanlarda katkı 

sağlayan geniş bir tanımdır. Kamu diplomasisinde ‘kültür’ uluslararası bir aktörün ulusal kültürünü 

tanıtma, diğer uluslararası aktörlere kamuoyunun düşüncelerinin etkilerini gösterme ve kültür 

alışverişi yoluyla bütünlüğü ve güvenilirliği inşa etme aracı olarak kullanılır. Politikada ise ‘kültür’, 

bir devletin, milli kimliğinin, inanç sistemlerinin, ulusal karakterinin ve stratejik kültürünün 

yerleşmesine katkıda bulunarak ulusal çıkarlarından birinin yansıması olarak dış politika içine kültürü 

yerleştirmektir. Kültürel diplomasi aynı zamanda, bir ülkenin kültürünü çeşitli araçlar kullanarak ülke 

dışındaki halklara ihraç etme politikalarının tümüne verilen isimdir. Dil ve eğitim diplomasinin yeni 

dönemde çok kullanılan bir kamu diplomasisi aracı olmasının nedeni kültürel aktivitelerin bir milletin 

kendini en iyi ifade edebileceği eylemler olmasıdır. Bununla birlikte kamu diplomasisi milli güvenlik 

politikalarının daha örtülü ama daha geniş kapsamlı ve sürdürülebilir olarak yürütülmesini sağlar. 

Kültürel diplomasiyi kullanan devletler için dil ve eğitim birbirini tamamlayan iki öğedir. Dil, bir 

devletin dilini yaygınlaştırdığı devlet üzerinde diğer devletlere oranla daha etkili olmasını sağlar. Çok 

yönlü bir iletişim sürecini ifade eden kamu diplomasisinin üç önemli boyutu olduğunu dile getiren J. 

Nye, bunların farklı oranlarda olduğunu, doğrudan devlet bilgisi dahilinde olması gerektiğini ve uzun 

bir zaman dilimini kapsayan kültürel ilişkilerden ileri geldiğini belirtmektedir. Eğitim diplomasisinin 

güç kaynakları ve aktörleri; yükseköğretim kurumları ve akademisyenler, araştırma merkezleri ve 

araştırmacılar, dil okulları ve dil öğretmenleri, eğitim odaklı sivil toplum kuruluşları ve yöneticileridir. 

Bu arada kamu diplomasisinde ve onun parçası olan kültürel ve eğitim diplomasisinde Türkçe nin 

rolünu ve anlamını araştırması ve incelemesi aktüel görüniyor. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Türkiye, Türk Dili, Diplomasi dili, Ukuslararası 

ilişkiler.  
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SİYASETNAMELERDEKİ İDARİ UNVANLARIN TOPLUM DİLBİLİM MERKEZLİ 

KAVRAMSAL ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖKKAPLAN 

Kapadokya Üniversitesi 

yusuf.gokkaplan@kapadokya.edu.tr 

1000 yıllık devlet geleneğine sahip olan Türk milletinin yazılı kültüründe Siyasetnameler 

önemli bir yazın türü olmuştur. Orhun Abidelerinden başlayarak süregelen bu yazılı gelenek 

devletlerin siyasi ve içtimai hayatını, sosyo-kültürel ve ekonomik durumlarını, devlet-millet ilişkisini 

konu edinmeleri bakımından sadece edebi bir tür yazın türü değildir. Siyasetnameler, icra edildikleri 

dönemde bulunan fikir sahiplerinin halkın devlet ve siyaset ile ilgili düşünce ve serzenişlerini 

hükümdara veya siyaset ehillerine aktarmak için tercih ettikleri bir tür olmuştur. Bu noktadan 

bakıldığında siyasetnamelerin sosyolojik birer eser olduğu fikrini de çıkarabiliriz. Siyasetnameler 

ekseriya hükümdarlar için kaleme alınmış eserlerdir. Çünkü bu eserlerin esas konusu devlet 

yönetimidir ve bütün siyasi güç ve yetki yöneticinin elindedir. Bu nedenle siyasetnamelerde 

yöneticilere öğütler, telkinler, ahlaklı ve faziletli olmanın faydaları, bir yöneticide olması gereken 

erdem ve adalet anlayışı gibi konular işlenmektedir. 

Bu konular dikkate alındığında siyasetnamelerin dil ve toplum temelli bir özellik taşıdığını 

söylememiz mümkündür. Hem konu içeriği hem yazılış amaçları bu yazın türünü toplumsal konuların 

işlendiği ağır siyasi metinler haline getirmişlerdir. Ayrıca bu eserlerin devletin ileri gelen 

yöneticilerine, padişahlarına, hükümdarlarına sunulması ve eserin hitap ettiği kitlenin statüsünün farklı 

olması hususları birlikte değerlendirildiğinde sıradan bir dil ve üslup içermediği görülecektir. Halk ve 

yönetici gibi iki kutup arasında bulunan bu eserlerin her devlet ve millete göre farklı birtakım unsurları 

vardır. Ahlak, adalet, siyaset, ekonomi gibi toplumsal konular evrenselliklerinin yanında icra 

edildikleri kültürlerin, kaleme alındıkları dillerin farklı yönleri bu eserlere mikro özellikler olarak 

yansımaktadır. Bu yansımaları dikkatle değerlendirdiğimizde ise eserlerin üslup özelliklerindeki 

farklılıkların toplum temelli olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada siyasetnamelerde yöneticiler için topluluklara göre değişik biçimlerde kullanılan 

unvanların toplum dilbilim yönüyle değerlendirilmesi yapılacaktır. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi 

siyasetnameler dil ve toplum temelli bir bakış açısıyla icra edilmiş eserlerdir. Dolayısıyla yöneticiler 

için kullanılan hitap ve adlandırmalar bağlı bulunduğu kültürün ve milletin dile yansıttığı düşünceleri 

ile ortaya çıkmıştır. Örneğin, söz konusu edebi türe genel olarak bakıldığında bir kısmında yöneticiler 

için “padişah” sözcüğü kullanılırken diğerlerinde “hükümdar” Türkçe yazılanlarında ise “İlig” 

sözcüğü kullanılmaktadır. Aynı siyasi derecedeki mevki ve makamlar için farklı adlar kullanılmasının 

nedeni toplumun bakış açısıyla veyahut toplum üzerinde bırakılan etkiyle değerlendirilebilir. Bu 
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etkinin dile yansımasındaki farklılık ise dil kullanımının toplumlar arasında ne gibi farklılıklar ile 

kullanıldığının bize başka bir boyutunu gösterecektir. 

Anahtar Sözcükler: Türk Dili, Siyasetname, Toplum Dilbilim, Göstergebilim. 
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BİR KONUŞMA STRATEJİSİ OLARAK ORHUN ABİDELERİ’NDE KULLANILAN İKNA 

TEKNİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğr. Gör. Zeynep EKİNCİ- Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAM  

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  

zeynep.ekinci@alanya.edu.tr 

Bir kaynak ile alıcı arasında yazılı, sözlü veya akla gelebilecek herhangi bir yolla bilgi, duygu, 

düşünce aktarımında bulunma şeklinde tanımlanabilecek olan iletişimin modern insan için önemi 

büyüktür. Çünkü sağlıklı bir iletişimin, anlama ve anlatma becerisi bakımından gerek günlük gerekse 

de akademik yaşamda taraflara kolaylıklar sağladığı bir gerçektir. İletişim sağlamada başvurulacak 

yollardan biri de ikna edici konuşmalardır. Siyaset, hukuk, yönetim, medya ve pek çok alanda 

kullanılabilecek ikna edici konuşma; bir iletişim becerisi olarak davranış değiştirme ya da yeni bir 

davranış kazandırma açısından eğitim-öğretim sürecinde de kendine yer edinmektedir. 2019 Türkçe 

Dersi Öğretim Programı’nda ikna etme, konuşma yöntem ve tekniklerinden biri olarak konuşma 

öğrenme alanı kazanımları içerisinde bulunmaktadır. Bu çalışmada Türk yazı dilinin ilk örneği olarak 

kabul edilen Orhun Abideleri’nde geçen ikna tekniklerinin tespit edilerek değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada Orhun Abideleri’nde kullanılan ikna teknikleri nelerdir, 

sorusuna cevap aranacaktır. Araştırmada söz konusu eserin Muharrem Ergin tarafından yayımlanmış 

baskısı incelenecektir. Nitel özellikteki bu araştırmanın verileri doküman analizi ile elde edilecektir. 

Araştırma verilerinin, ilgili literatürün taranmasıyla tespit edilen ikna tekniklerinden hareketle 

oluşturulacak bir form yardımıyla elde edilmesi planlanmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi 

tekniği kullanılacaktır. Buna göre, elde edilen her bir veri ayrı ayrı kodlanacak, kendi içinde 

gruplandırılarak alt kategorilere ayrılıp değerlendirilecektir. Araştırmanın bulgularını desteklemesi 

bakımından betimsel analizden de yararlanılacak, araştırma sonuçları metinden yapılacak doğrudan 

alıntılarla desteklenecektir. Bu araştırmayla, literatürde rastlanan ikna tekniklerinin Orhun 

Abideleri’nde de kullanıldığı sonucuna ulaşılacağı, bu kapsamda söz konusu abidevi eserin konuşma 

eğitiminde bir materyal olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Orhun Abideleri, ikna teknikleri, Türkçe eğitimi. 
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ÖZBEK TÜRKÇESİNDE NEZAKET KATEGORİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE İFADE 

YÖNTEMLERİ ÜZERİNE 

Prof. Dr. Zılola KHUDAYBERGENOVA 

Bartın Üniversitesi 

aloliz74@mail.ru 

Toplumda insanlar arasında çeşitli sosyo-ahlaki, manevi, ekonomik, kültürel, hukuki ilişkiler 

vardır. Her durumda, bu tür ilişkiler insanların yaşamlarına, faaliyetlerine, dillerine, konuşmalarına 

yansır. İnsanların varoluş fenomenlerine karşı tutumu ve ifade edilen düşünce, bilimde modallik 

(modal anlam, modalite kategorisi) olarak kabul edilir. Modalite, saygı anlamını içeren geniş bir 

kavramdır. Bu nedenle pek çok Özbek dilbilimci saygı araçlarını "modalite biçimi", kipli anlatım 

araçları, "öznel değerlendirme biçimi", "indirgeme araçları" gibi terimlerle tanımlamıştır. Örneğin, 

özbek dilbiliminde nezaket anlamı atlara özgü kipli bir anlatım yolu olarak kabul edilir ve atlardaki bu 

tür kipsel anlam dilciler tarafından farklı yorumlanmıştır. Yine nezaketin anlamı dilbilimde “alan 

teorisi” temelinde araştırılmıştır. Ancak nezaketin anlamı tüm kelime gruplarına özgüdür ve birbirini 

dışlayan belirli yönleri vardır. Nezaket kategorisi, sosyo-dilbilimsel bir olgudur. Kendine özgü 

dilbilimsel-konuşma, anlambilimsel-dilbilgisel ve yöntembilimsel-tonlama anlatım yöntemleri, 

araçları ve biçimleri ile dikkat çekici bir kategoridir. Nezaket kavramı, iletişimsel konuşma sırasında 

iletişimsel davranış biçiminde meydana çıkar, oluşur ve gelişir. Nezaket, en geniş anlamıyla evrensel 

değerlere karşı olumlu, sosyal bir tutumu ifade ederken, dar anlamda konuşan ve dinleyen arasındaki 

insani ilişkiyi yansıtır. Her dilde bu dili konuşan insanların psişesi yani felsefi, politik-ekonomik, 

sosyo-kültürel, manevi dünya görüşü, dini-ahlaki ve milli değerler bütünleşir. Nezaket ve saygı özbek 

halkının kanı-kanına işlemiştir. Bu durum onların dillerine, tavırlarına da yansır. Bu bağlamda Özbek 

dilinde saygı anlamının ifadesi özel bir önem taşımaktadır: Özbek dili saygı ifadesi açısından 

zengindir ve yöntemleri çeşitlidir. Dilde saygının anlamı, dilsel ve dilsel olmayan araçlar kullanılarak 

çeşitli şekillerde ifade edilebilir. Bildiri, Özbek Türkçesinde nezaket kategorisinin çalışılmasını ve 

ifadesini tartışıyor. 

Anahtar Kelimeler: Özbek Türkçesi, Özbek Dilbilimi, nezaket, kategori. 
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KARŞILAŞTIRMALI AZERBAYCAN, TÜRKIYE VƏ TÜRKMENISTAN DÜĞÜN 

GELENEKLERI VE AKRABALIK TERMINLERI ÜZERINE DEĞERLENDIRME 

Yard. Doç. Dr. Ziyafet GASIMOVA 

Bakü Slavyan Üniversitesi 

decel2002@yahoo.com 

Gelenek ve görenekler; bir toplumda çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup 

kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar 

olarak bilinir. Türklerde de gelenekler ve görenekler çok eskilerden başlayarak günümüze kadar 

gelmiş ve bu gelenek ve görenekler zamanla bazı değişikliklere uğramış, farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Bu da zamanla terimlere yansımıştır. Düğün gelenekleri Türk dünyasının kültürel açıdan en önem 

verdiği geleneklerden birisidir. Özellikle, düğün gelenekleriyle ortaya çıkan evliliğe akrabalık 

terimleri zamanla farklılıklar göstermeye başlamıştır. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan`da düğün 

gelenekleri bu açıdan hayli ilginçtir. Görücülük, tanışma, kız isteme, söz kesme, nişan, başlık parası, 

çeyiz, nikâh ve başka geleneklere dikkat edelim. Kız görme (T.T)-Qız görme (Az.T) Aracılık(T.T)—

Elçilik (Az.T)-Aydıcı (Türkm.T) Başlık paras(T.T)-ı-Başlıq (Az.T)-Kesanatını kesişmek (galıń) 

(Türkm.T) Eşarp örtme(T.T)-- Şərf atma (Az.T)- Yaglık çekme (Türkm.T) Nişan(T.T)—Nişan (Az.T)-

Nişan (Türkm.T) Ceyiz(T.T)—Cehiz (Az.T) Dini nikâh(T.T)--kəbin (Az.T) Nikâh(T.T)—nikah 

(Az.T) Düğün(T.T)—Toy (Az.T)-Toy (Türkm.T) Kına Gecesi(T.T)—Xınayaxdı (Az.T)-Gız yığın 

(Türkm.T) Düğünden sonra(T.T)--üzə çıxdı (Az.T) Kız köçürme(T.T)--qız köçürmə (Az.T)-gızına 

durmuşa çıkarmak (Türkm.T) Esvap biçme(T.T)-paltar biçme (Az.T) Kapı tutma(T.T)-Kapılık 

(Türkm.T)-Qabaq kəsti (Az.T) Dünür-quda-guda(Türkm.T) Yenge (T.T)- yengə (Az.T)-

yeńńe(Türkm.T) Şerbet (T.T)-şirin çay (Az.T)-süycilik suyu (Türkm.T) Kayın baba (T.T)- qayınata 

(Az.T), gayın ata (Türkm.T) Kayın ana (T.T)- qayınana (Az.T), gayın ene (Türkm.T) Bu çalışmada 

Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan`da düğün gelenekleri karşılaştırmalı olarak incelenecek, bu 

geleneklerle ilgili ortaya çıkan terimler üzerinde durulacaktır. Araştırma zamanı konu ile ilgili 

kaynaklara ve sözlüklere başvurulacaktır. Gelenekler incelenirken genellikle evliliğe dayalı akrabalık 

terimleri karşılaştırılacak, aynı ve farklılık gösteren terimler tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan, gelenek, akrabalık terimleri.  

  



XIII. Uluslararası Dünya Dili 

Türkçe Sempozyumu 

             Bildiri Özetleri 
 

14-16 Ekim 2021 

201 

 

KREŞİN TATARLARINDA TARIMSAL-DİNÎ GELENEKLERLE İLGİLİ SÖZ VARLIĞI 

ÜZERİNE 

Doç. Dr. Zoya KİRİLLOVA 

Kazan Federal Üniversitesi  

zkirillova@yandex.ru 

Çalışmamız, Tatarların özel bir grubu oluşturan Kreşin Tatarlarında eski dinî inançlara dayanan 

ve tarımsal faaliyetlerle ilgili gelenekleri ve onlara ait söz varlığının incelenmesini ele almaktadır. 

Baharda tohum saçmayla bağlantılı olarak Kreşin Tatarları, diğer pek çok halk gibi, ekinin verimli ve 

bol olmasını dileyerek çeşitli geleneksel uygulamalara başvurmuşlardır. Bu geleneklerin içeriği ve 

ismi bölgelere göre farklılık göstermektedir. Yine de bunların esasını baharda tohum saçmadan önce 

bütün köy halkının tarlalara çıkıp Tanrı’dan, Yer Anasından veya Yer İyesinden bol verim, bereket, iyi 

bir yıl isteme teşkil eder. Bildiride şıylık (ziyafet), korman (kurban), yağmur kĭlevĭ (yağmur dileği) ve 

çük (yağmur duası) gelenekleri incelenecektir. Bu gelenek ve uygulamaların içeriğine, adlarının 

kökenine ve diğer halklarda kullanım özelliklerine dikkat çekilecektir. Baharda tohum saçmayla ilgili 

uygulamaların isimleri çeşitli olsa da, Kreşin Tatarları arasında en yaygın olanı “şıylık”tır. Şıylık 

içerisinde Yer Anasına kurban sunmayı da barındırır. Fakat bu, kan dökmeden yiyeceklerle, ilk sırada, 

çok eski zamanlardan beri bereket sembolü olarak kabul edilen yumurta ile sunulur. Aynı zamanda 

Kreşin Tatarlarında hayvan kesip kurban etme geleneği de yer almıştır. Kurban kelimesi, biraz 

değiştirilerek “korman” diye adlandırılmıştır. Ortaklaşa kurban kesme toprağın verimli olmasını, 

hayvanların çoğalması, sağlık ve bolluk olması dilenerek düzenlemiştir. Kurban yemeği ya da lapası 

yendikten sonra bazı köylerde su sepişme geleneği de yer almıştır. Bunun dışında, kuraklık vakitlerine 

mahsus yağmur dileme geleneği görülmüştür. Tatar halkının çeşitli gruplarında bu geleneğin kırk 

kadar ismi vardır. Yağmur dileme geleneğin de Kreşin Tatarlarında önemli bir yeri vardır. Bu 

geleneğin adı da yaşadıkları yere göre farklı olmuştur. Eski inanışlara dayanan bü tür geleneklerin ve 

bunların adlarının yalnızca Tatarlarda değil, komşu Çuvaş, Mari ve Udmurtlarda da görülmesi, 

oldukça ilginç bir görünüm arz eder. Sanki, çok eskiden bu gelenekler İdil boyu halklarının çoğu için 

ortak, birlikte yapılan uygulamalardır, sonucunu çıkarmak mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Kreşin Tatarları, tarımsal-dinî gelenekler, inançlar, şıylık, korman, yağmur 

dileği, yağmur duası. 
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XIII.-XIV. YÜZYIL YUNUS EMRE’NİN DİLİNDEN BAZI KELİME VE DEYİMLER 

ÜZERİNE 

Prof. Dr. Zuhal KÜLTÜRAL 

Marmara Üniversitesi 

zuhal.kultural@marmara.edu.tr 

Türk toplum hayatında XI. yüzyıldan itibaren İslamiyet’in kabulüyle birlikte hissî ve fikrî bazı 

değişimler yaşanmış; yüzyıllar boyu aklın, bilginin, fazilet ve erdemin, saygı ve sevginin öneminin 

dile getirilmesinin yanı sıra İslam dininin düşünce yapısı ve İslam kültürü de eserlerde geniş ölçüde 

yer almıştır. XII. Yüzyılda Orta Asya’da Ahmet Yesevî ile başlayan tasavvufi şiir geleneği XIII. ve 

XIV. yüzyılda Anadolu’da Mevlâna, Sultan Veled, Ahmed Fakih, Yunus Emre, Âşık Paşa gibi 

mutasavvıf şairlerin dil yadigârlarında devam etmiş ve bu şairler kendilerinden sonra gelen nesillere 

de örnek olmuştur. XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da teşekkül eden ve “Eski Anadolu Türkçesi”, 

“Eski Türkiye Türkçesi”, “Oğuz Türkçesi” gibi terimlerle ifade edilen yazı dili döneminde tasavvufi 

edebiyatın en güçlü temsilcilerinden biri Yunus Emre olmuş, tasavvufi duygu, düşünce ve esaslarını 

dile getirmiştir. XIII.-XIV. yüzyıllar arasında yaşayan Yunus Emre’nin hayatı, edebî kişiliği ve 

eserleri (Risâletü’n-Nushiyye, Divan) hakkında birçok araştırma yapılmış, yapılmaya da devam 

edilmektedir. Yunus Emre’nin eserlerinde İslam tasavvufunun esasları, insan sevgisi, iyi ahlak, alçak 

gönüllülük, doğruluk, adalet vb. konular işlenmiştir. Bu konular dönemin Türkçe söz varlığı ile ele 

alınmış, halka zengin Türkçe deyimler ve atasözleri ile anlatılmıştır. Yunus Emre’nin söz varlığında 

bulunan kelimeler ve deyimler XIII. XIV. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi döneminin söz varlığına 

aittir. Dönemin pek çok eserinde geniş ölçüde kullanılmıştır. Bu kelime ve deyimlerden bir kısmı da 

bazı ses değişiklikleri ile günümüz Türkiye Türkçesinde ve ağızlarda yaşamaya devam etmektedir. Bu 

çalışmada Yunus Emre’nin Divan’ı ve Risâletü’n-Nushiyye adlı eserlerinden bazı kelime ve deyimler 

ele alınacak, Eski Anadolu Türkçesi dönemindeki kullanılışları ve günümüz Türkiye Türkçesi yazı dili 

ve ağızlarında kullanılmakta olan şekilleri değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: XIII. XIV. Yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi, Yunus Emre, Söz varlığı. 

 




